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صفحه2

فصل اول (کلیات و تعاریف)
مستندات قانوني وضع بهاء خدمات و سایر مستندات قانوني مرتبط با آن:
آيين نامه مالي شهرداريها مصوب :1346

ماده -30

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 تابعه و وابسته به آن 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 نوع و ميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود .
قانون تشكيالت  ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران با اصالحيه هاي بعدي مصوب 1375
آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي كشور

قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور:
ماده  -71وظايف شوراي اسالمي شهر به شرح زير است :
 -9تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور .
 – 16تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شود.
 – 26تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالت شهرداري ها .
ماده  (-77اصالحي  ) 1386/8/27شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمد هاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين
نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.
بند –عوارض  ،يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشو ر قابل وصول است  .وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام
نمايد.
توجه:
مرجع رفع هر گونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات  ،کمیسیون موضوع ماده  77قانون شهرداری است.

اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

نوراحمد الهیاری

حسن قاسمی

علیرضا سلیمانی

سعید الهیاری

یاسر عطایی

سال 1401

تعرفه مصوب بهاء خدمات شهرداری گزیک

صفحه3

فصل دوم
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صفحه4

*تعرفه شماره ( )1-2بهاء خدمات وهزينه كارشناسي وبازديدبناء وتأئيدنقشههاي ساختماني:
نوع کارشناسی

مبلغ(ریال)

1

هزینه كارشناسي جهت بازدیدوبررسي نقشه های ساختماني هرواحد تجاری درمحدوده خدماتي و حریم شهر

1/120/000

2

هزینه كارشناسي جهت بازدیدو بررسي نقشه های ساختماني واحدهای مسكوني درمحدوده خدماتي و حریم شهر

800/000

3

هزینه كارشناسي جهت بازدیداراضي كمتر از یک هكتاردر محدوده خدماتي و حریم شهر

4

هزینه كارشناسي بنابه درخواست متقاضيان جهت بازدیداراضي محدوده خدماتي و حریم شهر

تاهزارمتر مساحت

750/000

بهازایهرهزارمترمازاد

130/000

بيش ازیک هكتارمساحت تاپنج هكتار

1/580/000

بهازایهرهكتارمازاد

150/000

5

هزینه كارشناسي جهت بازدید امالک و ساختمانهای خارج ازمحدوده خدماتي شهر(مرغداریها و)...برای هرواحد

2/100/000

6

هزینه كارشناسي  ،بازدیدوتأئيدنقشههای ساختماني اداری برای هرمترمربع ساختمان

6500

7

هزینه كارشناسي  ،بازدیدوتأئيدنقشههای ساختماني آموزشي  ،مذهبي برای هرمترمربع ساختمان

4000

8

هزینه كارشناسي  ،بازدیدوتأئيدنقشههای ساختماني مجتمعهای تجاری  ،كارگاهي،صنعتي و ...برای هرمترمربع ساختمان

7500
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*تعرفه شماره ( )2-2بهاء خدمات وهزينه صدورپروانه تعميرات غير اساسي ساختمان؛
الف

واحدهاي مسكوني از هر نوع به ازاي هرواحد

3/500/000ریال

ب

واحدهاي كسبي تا سقف  30مترمربع

4/000/000ریال

ب1-

به ازاي هر مترمربع زيربناي اضافه بر  30مترمربع

 150/000ریال

تبصره

واحدهاي كسبي در محدوده واحدهاي مسكوني 60درصد عوارض رديف «ب» محاسبه ميگردد

توضیح

انجام هرگونه تعميرات در قسمتهائي از امالك كه در طرح تعريض يا بازگشائي قراردارند ممنوع ميباشد
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صفحه6

*تعرفه شماره ( )3-2بهاء خدمات عمراني سطح معبر امالک در محدوده خدماتي شهر؛
انجام آماده سازی بر عهده مالکین می باشد و افراد حقیقی و حقوقی باید محدوده امالک خود را بر اساس طرحهای مصوب و زیر نظر شهرداری آماده سازی نمایند و به تأیید شهرداری برساند اما با توجه به
پراکندگی قطعات و اینکه برای افراد حقیقی امکان انجام آماده سازی وجود نداش ته و در صورت انجام باید سهم خود از شریانهای اصلی را پرداخت نمایند لذا بر اساس هر متر مربع عرصه ملک مالک بایدد
هزینه تمام شده یک متر مربع آماده سازی معبر(باربرداری ،زیرسازی ،جدول گذاری ،آسفالت و )...را پرداخت نماید اما با توجه به درآمد پایین مردم و جهت کمک به شهروندان مبلغی به شرح جددول یید

دریافت می گردد:
بهاء هرمترمربع)ریال)

وضعیت ملک
1

امالك واراضي مسكوني واقع در شهر

170/000

3

امالك واقع در مشاغل آالينده

300/000

توضیحات:
بند :1شهرداری مجاز به انجام خدمات فوق در خارج از محدوده خدماتی شهر نمی باشد و تنها می تواند به عنوان پیمانکار و در قالب قرارداد اقدام نماید وهزینه آن بر اساس فهرست بهاء و توافق انجام شده
محاسبه و اخذ خواهد گردید.
بند  :2عوارض فوق مربوط به امالک واقع در حاشیه معابر اصلی و فرعی و کوچه های 10مترو باالتر می باشد و در خصوص معابر با عرض کمتر  80 ،درصد مبلغ فوق اخذ می گردد .
بند :3شهرداری جهت هزینه آماده سازی سایر کاربری ها دو برابر تعرفه فوق را اخذ نماید .
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*تعرفه شماره ( )4-2بهاء خدمات وهزينه ترميم حفاري با آسفالت ؛
برش یا تخریب معابر سطح شهر اعم ازآسفالته ،زیرسازی و ...به هر نحو درک شهرومحدوده خدماتی ممنوع میباشدوشهرداری میتواند برابرقانون بامتخلفین برخوردنماید ،لذادرمواردیکه شهرداری مجوز صادر مینماید مبلغ محاسبه واخذ می گردد.
در موارد جزئی برای افراد حقیقی یا حقوقی هزینه بازسازی و ترمیم بشرح جدول یی ازمتقاضیان اخذگرددو چنانچه حفاری جهت انجام عملیات گازرسانی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و یا افراد فاقد توانایی مالی باشند با مصوبه شددورای
اسالمی شهر عوارض مذکور اخذ نگردد .
عرض حفاری

واحد

مبالغ ( به ریال)

1

پنجاه()50سانتيمتر وكمتر

مترطول

1/500/000

2

ازپنجاه( )50تا هشتاد()80سانتيمتر

مترطول

1/800/000

3

از هشتاد()80سانتيمتربه باال

مترمربع

2/000/000

بهاء خدمات آسفالت تخريب شده(بصورت جزئي) بامواد سوختي و( ...مبالغ به ريال):
1
3

معابر هرمترمربع

1/400/000

پيادهروها هرمترمربع

800/000

بهاء خدمات بازسازي وترميم نوارحفاري درمعابر داراي زيرسازي(فاقدآسفالت) (مبالغ به ريال):
عرض حفاری

واحد

1

پنجاه()50سانتيمتر وكمتر

متر طول

2

ازپنجاه( )50تا هشتاد()80سانتيمتر

مترطول

120/000

3

از هشتاد()80سانتيمتربه باال

مترطول

150/000

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی
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صفحه8

بهاء خدمات بازسازي وترميم نوارحفاري درخيابانهاي اصلي فاقد زيرسازي وآسفالت(خاكي) (مبالغ به ريال):
عرض حفاری

واحد

معابر

1

پنجاه()50سانتيمتر وكمتر

مترطول

60/000

2

ازپنجاه( )50تا هشتاد()80سانتيمتر

مترطول

80/000

3

از هشتاد()80سانتيمتربه باال

مترطول

100/000

تبصره :1کلیه عملیات حفاری(برش،خاکبرداری)،خاکریزی،غرقاب،جمعآوری خاک ومصالح مازادبرعهده شخص یا دستگاه حفاری میباشدودرصورت تعل شخص یا دستگاه مذکورشهرداری مجازاست نسبت
به جمعآوری اقدام وهزینه مربوطه راباافزایش قیمت صدی پانزده()%15ازدستگاه حفاراخذنماید.
تبصره :2شهرداری درخصوص حفاری مسیرهای کفسازی،موزائیک وبتن هیچگونه مسئولیتی نداردووانجام عملیات رأساً برعهده پیمانکارمربوطه میباشد.
تبصره :3چنانچه دستگاه حفاری رأساً قصدانجام عملیات لکهگیری راداشته باشدموظف خواهدبودسفته یاضمانتنامه معتبربانکی به مبلغ ک هزینههای مرمت به مدت دوازده()12مداه پدا ازتحوید موقدت
دراختیارشهرداری قراردهد.
تبصره :4نظارت برعملیات غرقاب کردن خاکهای حفاری درالیههای مجازبه عهده شهرداری خواهدبود.
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*تعرفه شماره ( )6-2بهاء خدمات وهزينه ترميم حفاري معابر سنگفرش سطح شهر ؛
برش یا تخریب معابر سطح شهر که سنگفرش گردیده به هر نحو درک شهرومحدوده خدماتی ممنوع میباشدوشهرداری میتواند برابرقانون بامتخلفین برخوردنماید ،لذادرمواردیکه شهرداری مجوز صادر
مینماید مبلغ محاسبه واخذ می گردد.
در موارد جزئی برای افراد حقیقی یا حقوقی هزینه بازسازی و ترمیم بشرح جدول یی ازمتقاضیان اخذگردد:
عرض حفاری

واحد

مبالغ به ریال

1

پنجاه()50سانتيمتر وكمتر

مترطول

1/300/000

2

ازپنجاه( )50تا هشتاد()80سانتيمتر

مترطول

1/500/000

3

از هشتاد()80سانتيمتربه باال

مترمربع

2/000/000

4

پیاده روها

مشابه عرض های فوق الذکر اعمال گردد

تعرفه شماره ( )7-2بهاء خدمات وهزينه ترميم تخريب جداول سطح شهر

*

ردیف

شرح

واحد

مبلغ (ریال)

1

ترميم تخريب تک جدول

متر طول

900/000

2

ترميم تخريب كانال(جوبه)

متر طول

1/800/000

3

ترميم تخريب كانيوو

متر طول

1/500/000

درصورتيكه ترميم حفاريمعابر و يا تخريب جداول سطح شهر توسط متقاضي يا متخلف صورت پذيرد نيازي به اخذ عوارض فوق نخواهد بود .
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صفحه10

*تعرفه شماره ( )8-2بهاء خدمات وهزينه جمعآوري سدمعبر ؛
درمواردی که شهرداری اقدام به جمعآوری سدمعبر مینماید درصورتی که مقررگردید اموال جمعآوری شده مستردگردد حداق مبلغ500/000ریال ( پانصد هزار ریال) به عنوان هزینه جمعآوری وبه ازای
هرشب انبارداری حداق مبلغ250،000ریال دریافت گردد.
در صورت تکرار سد معبر هزینه ها در مراح بعدی با  %50افزایش محاسبه و دریافت می گردد.

تعرفه شماره ( )9-2بهاء خدمات وهزينه صدور مجوز فروشندگان سيار
ازفروشندگان دورهگرد جهت یک روز فروش درمحلهای تعیین شده ازسوی شهرداری به شرح جدول یی بهای خدمات دریافت میگردد(مبالغ به ریال):
1

هردستفروش خشكبار

70/000ریال

2

هردستفروش تره بار اعم از ميوه و ....

150/000ریال

3

هر دستگاه كاميونت(6تنوخاور)

 180/000ریال

4

هر دستگاه كاميونت(از6تنوخاوربه باال)

 250/000ریال

*تعرفه شماره ( )11-2بهاء خدمات وهزينه اقدامات سطح شهر ؛
در مواردی مانند عدم اجرای احکام صادره از سوی کمیسیونهای شهرداری وعدم توجه به اخطارهای کتبی وشفاهی شهرداری پیرامون حصارکشی ،جمع آوری نخاله ومصالح بنائی ،آواربرداری،
خاکبرداری  ،تخریب پلها  ،سایبانها وتابلوهای غیر مجازوغیره از سوی هرشخص حقیقی یاحقوقی(کلیه شرکتها،ادارات ونهادها) شهرداری رأساً اقدام نموده وهزینه های مربوطه را براساس بهاء
زمان تسویه حساب با افزایش پانزده درصدی( )%15محاسبه واخذ نماید
تبصره :1درصورتی که در زمان اقدام ازسوی شهرداری خسارتی به مالک یا مالکین وارد گردد شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت(بندهای2و4ماده55قانون شهرداری).
تبصره :2موارد فوق شام خسارتهای وارده به شهرداری که بموقع جبران نگردیده نیز می گردد.

اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

نوراحمد الهیاری

حسن قاسمی

علیرضا سلیمانی

سعید الهیاری

یاسر عطایی

سال 1401

تعرفه مصوب بهاء خدمات شهرداری گزیک

صفحه11

*تعرفه شماره ( )12-2بهاء خدمات وهزينه جمع آوري پسماند هاي عادي شهري ؛
این تعرفه براساسدستور العم نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند های عادی شهری که طی نامه شماره/95225/3س مورخ 85/7/17وزیر محترم کشور و نامه شددماره 39653/42مددورخ 85/8/25مدددیرک محتددرم
دفتر امور شهری استانداری خراسان جنوبیو به منظور تشویق تولیدکنندگان به تولیدکمتر پسماند و افزایش کمی و کیفی تفکیک از مبداء و ب از یافت ،کاربردی بودن برای شهرداریها ،انعطاف پذیری ،افزایش نقددش شددورای
اسالمی ،تشویق شهرداران در جهت ارائه خدمات مناسب تر و کاهش هزینه ها ،جهت پسماندهای عادی تهیه گردیده است.
ماده: 1واژه ها و اصطالحات بکار رفته در این دستورالعم تابع تعاریف مندرج در ماده 2قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/2/20و ماده1آئین نامه اجرایی شماره /28488ت32561/ه مورخ 84/5/1مصوب هیئت محتددرم
دولت میباشد.
ماده : 2منابع درآمد مدیریت اجرای پسماند :عبارت است از بهای خدمات وصولی از تولید کنندگان کلیه پسماندهای عادی از جمله واحدها و اماکن مسکونی ،تجاری ،خدماتی ،صنفی ،تولیدددی ،اداری و غیددره یددا کشدداورزی
واقع در داخ حریم شهرها.
ماده :3پرداخت کننده:اشخاص حقیقی یا حقوقی (تولید کننده پسماند)تادیه کننده بهای خدمات به مدیریت اجرای میباشد.
ماده  : 4صورتحساب بدهی :قبض صادره توسط مدیریت اجرایی پسماند است که مشخصات و میزان بدهی اشخاص حقیقی و یا حقوقی تولید کننده پسماندها در آن درج شده و با یکر شماره حساب بانکی تنظددیم و جهددت
پرداخت به تولید کننده پسماند ارائه میگردد.
ماده : 5رسید دریافت وجه :قسمتی از برگه صورتحساب بدهی شام مشخصات پرداخت کننده بوده که پا از واریز بهای خدمات توسط بانک مورد تایید قرار گرفته و به پرداخت کننده تسلیم میگردد.
تبصره :شهرداری ها موظف به تفکیک بهای خدمات از سایر درآمدها و نگهداری در حساب جداگانه بوده که بر اساس قانون وآئین نامه فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند میگردد.
ماده :6نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها:
الف) بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند عادی برای اماکن مسکونی:
 =3.5 × 365 ×0.7 ×)230+690(×1×1 = 822/710بهای خدمات پسماند یک خانوار شهری
C = F * D * R * ( Ct + Cd ) * E1 * E2
هزینه جمع آوری و حم و نق یک کیلو گرم پسماند عادی شهری درشهر(ریال)=Ct
هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر(ریال)=Cd
باشرط 0.4>E1>1.5نسبت عوارض نوسازی واحدمسکونی موردنظربه متوسط عوارض نوسازی یک واحدمسکونی شهر= ضریب تعدی منطقه ای =E1
نسبت پسماند تفکیک نشده به ک پسماتد تولیدی (حد اف این مقدار0.7میباشد) =ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبداء=E2

محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
نوراحمد الهیاری

حسن قاسمی

علیرضا سلیمانی

سعید الهیاری

بهای خدمات پسماند یک خانوار شهری(ریال) =C
بعد خانوار شهری(3.5نفر)=f
روزهای سال(365روز) =D
سرانه تولیدپسمانددر شهر (کیلوگرم) =R

یاسر عطایی

تعرفه مصوب بهاء خدمات شهرداری گزیک

صفحه12

سال 1401

ب)بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند تجاری و اداری:

بند:1بهای مدیریت خدمات پسماند،صنوف(%50پنجاه درصد)عوارض کسب با توجه به نوع کسب تعیین میگردد.
بند: 2بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمیگردد معادل %100عوارض نوسدازی ملدک(اعم از ملکدی ،اجداره ای
،رهنی یا وقفی)تعیین میگردد.
تبصره :1در مورد مشاغ پر زباله (از قبی لیست یی )عالوه بر بهای خدمات بند1و 2درصدی از عوارض نوسازی نیز طبق جدول یی دریافت گردد.
شغل

شغل

درصد

شغل

درصد

درصد

1

گل فروشيها

30

11

آرایشگاههای مردانه و زنانه

60

21

كارخانجات داخل حریم شهر

100

2

ميوه و سبزی فروشيها

60

12

آشپز خانه ها

100

22

مراكز تجاری و پاساژها

100

3

ساندویچي ها

30

13

كافه تریاها و كافي شاپها

60

23

مراكزاداری-نهادها-شركتها-ارگانهای دولتي وغيردولتي

100

4

سوپر ماركت ها

30

14

بستنی و آبمیوه فروشیها

60

24

مراكز آموزشي ( بجز مدارس دولتي)

60

5

رستورانها

100

15

فروشگاههای مرغ و ماهی و تخم مرغ

60

25

بوفه های سينما-مراكز آموزشي و...

30

6

هتلها و مهمانسراها

100

16

تاالرهای پذیرایي

100

26

كله پزی وسيرابي فروشيها

60

7

دندانپزشكي ها

30

17

خوار و بار فروشي ها

60

27

راه آهن

100

8

مطبها و كلنيكهای پزشكي

30

18

خشكبارو آجيل فروشيها

30

28

ترمينال های مسافربری

100

9

درمانگاهها(پسماند غير عفوني)

60

19

بار فروشان (ميوه و تره بار)

100

29

فرود گاهها

100

10

بيمارستانها(پسماند غير عفوني)

60

20

اتوسرویسها(خدمات روغن،الستيک،تعميرات و كارواش)

100

30

مبل سازی و درود گری و نجاری

100

تبصره : 2مساجد،حسینیه ها وتکایا از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف میباشند .بدیهی است چنانچه در این اماکن واحد های غیر مرتبط (مانند واحدهای تجاری و )....مسدتقر باشندمتناسدب بدا
تعدادواحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود.
تبصره:3مدارس(ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه)دولتی از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف میباشند.
ماده: 7کلیه تولید کنندگان پسماندهای عادی و کشاورزی مستقر در حریم شهر مکلفند هزینه تمام شده خدمات جمع آوری،جداسازی،پردازش و دفع پسماندها را بطور کام پرداخت نمایند.
تبصره  : 4کلیه واحدهای صنفی که در شهر نبوده و جدیدا احداث گردیده اند از  80درصد تسهیالت تشویقی برای سال اول بهره مند گردند .

اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

نوراحمد الهیاری

حسن قاسمی

علیرضا سلیمانی

سعید الهیاری

یاسر عطایی
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تعرفه شماره ( )15-2نحوه صدور پروانه المثني:
صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تایید مراجع ذیصالح از جمله نیروی انتظامی در موقع مفقودی وسرقت وآتش سوزی وسایر حوادث غیر مترقبه دیگر یا استشهادیه محلی و بعد از
محرز شدن مفقودی و ...برای شهرداری وهمچنین سپردن تعهد از دفتر خانه های اسناد رسمی با موضوعیت "کشف فساد احتمالی" در قبال هرگونه سوء استفاده از پروانه اولیه با پرداخت
مبلغ (10/000ده هزار) ریال به ازای هر مترمربع زیر بنا(اعیان) و 800ریال (هشتصد ریال) به ازای هر متر مربع عرصه مقدور خواهدبودودریافت کننده پروانه المثنی متعهد به پاسخگویی
می باشد.

تعرفه شماره ()16-2بهاء خدمات كارگاههاي صنعتي  ،موزاييک سازي و  ...واقع در محدوده و حريم شهر :
سالیانه از کارگاههای صنعتی (سنگ بری و انبارها) واقع در محدوده و حریم شهر مبلغ 150/000/000ریال (یکصد وپنجاه میلیون ریال) ،موزاییک سازی مبلغ15/000/000ریدال ( پدانزده میلیدونریال) ،کارگاههای بلوکه زنی و ....مبلغ  8/500/000ریال ( هشت میلیون و پانصد ریال)اخذ گردد .

تعرفه شماره ()17-2عوارض دكل هاي مخابراتي:
در صورتیکه پیمانکار نسبت به مجوز از شهرداری اقدام نموده باشد
در صورتیکه پیمانکار نسبت به مجوز از شهرداری اقدام ننموده باشد
این عوارض بصورت سالیانه توسط شهرداری اخذ خواهد گردید

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

 20درصد مبلغ قرارداد با مالک
 30درصد مبلغ قرارداد با مالک

نوراحمد الهیاری

حسن قاسمی

علیرضا سلیمانی

سعید الهیاری

یاسر عطایی
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فصل سوم
حمل ونقل و ماشین آالت
اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

نوراحمد الهیاری

حسن قاسمی

علیرضا سلیمانی

سعید الهیاری

یاسر عطایی

تعرفه مصوب بهاء خدمات شهرداری گزیک
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سال 1401

*تعرفه شماره ()1-3هزينه خدمات وصدور،تمديد،تعويض،المثني،وتغيير پروانه اشتغالبه حمل ونقل بار وپروانه فعاليت وسيله نقليه باربر
ردیف

عناوین کلی خدمات

واحد

1

هزينه صدور پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار

برای مدت دو سال

نوع وسیله نقلیه
کامیون وکامیونت و...

وانت

2/500/000 1/500/000

2

هزينه تمديد پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار

درصد هزينه صدور برای دوسال

 %50رديف1

%50رديف 1

3

هزينه تعويض،المثنی وتغیرر پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار

درصد هزينه صدور برای باقی مانده

%30رديف1

%30رديف1

4

هزينه خدمات پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار

درصد هزينه صدور (هرماه)

%10رديف1

%10رديف 1

5

هزينه صدور پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر

برای مدت دوسال

800/000

1/500/000

6

هزينه تمديد پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر

درصد هزينه صدور برای دوسال

 %50رديف5

%50رديف5

7

هزينه تعويض،االمثنی وتغیرر پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر

درصد هزينه صدور برای باقی مانده

%30رديف5

%30رديف5

8

هزينه خدمات پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر

درصد هزينه صدور (هرماه)

%10رديف5

%10رديف 5

9

حق امتیاز واگذاری وسیله نقلیه باربربا پالك عمومی

برای هر بار واگذاری

450/000

750/000

10

حق امتیاز تبديل وسیله نقله باربر شخصی با پالك عمومی

برای يك بار

400/000

700/000

11

هزينه صدور مجوز باربرگ

برای هر بار

----

200/000

اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

نوراحمد الهیاری

حسن قاسمی

علیرضا سلیمانی

سعید الهیاری

یاسر عطایی
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تعرفه شماره ()2-3بهاي خدمات وسائط نقليه معاف از عوارض ساليانه شهرداري؛
ازوسائط نقلیه ای که از ابتدای سال  1382از عوارض سالیانه خودرو معاف گردیده اند اما جهت دریافت تسویه حساب وگواهی عدم بدهی به شهرداری مراجعه می نمایند سالیانه مبلغی به شرح جدول یی
به عنوان بهاء خدمات وسائط نقلیه معاف از عوارض دریافت میگردد(یکبار درسال):
بهاء خدمات وسائط نقلیه (به ریال)
ردیف

نوع وسیله نقلیه

عدد

رديف

نوع وسیله نقلیه

عدد

1

انواع كاميون ياكاميون جرثقيلباتناژباالتراز40تن

3/500/000

10

انواع اتوبوس مدل2001ميالدي و1380شمسي وباالتر

2/500/000

2

انواع كاميون و ياكاميون جرثقيلباتناژ  20تا  40تن

3/000/000

11

انواع اتوبوس مدل2000ميالدي و1379شمسي وپائين تر

2/000/000

3

انواع كاميون و ياكاميون جرثقيلباتناژ  10تا  20تن

2/500/000

12

انواع ميني بوس مدل2001ميالدي و1380شمسي وباالتر

1/500/000

4

انواع كاميون وكاميونتباتناژ  7تا  10تن

2/000/000

13

انواع ميني بوس مدل2000ميالدي و1379شمسي وپائين تر

1/200/000

5

انواع كاميون وكاميونتباتناژ  4تا  7تن

1/500/000

14

انواع لودر و بولدوزرو گريدر

3/600/000

6

انواع وانت بيش از 4سيلندر با تناژكمتراز4تن

1/500/000

15

انواع بيل مكانيكي

3/500/000

7

انواع وانت تکكابين4سيلندر بجزوانت پيكان با تناژكمتراز4تن

1/200/000

16

انواع موتورسيكلت تک سيلندر

200/000

8

وانت پيكان

1/000/000

17

انواع موتورسيكلت دو سيلندر به باال

250/000

9

انواع وانت تکكابين كمتر از 4سيلندر با تناژكمتراز4تن

900/000

18

سایر وسائط نقليه

900/000

* تناژ برابر است با مجموع وزن خودرو وظرفیت بارگیری

اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

نوراحمد الهیاری
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تعرفه شماره ()3-3بهاي خدمات ماشينآالت شهرداري؛
*لودر:

هرساعت کارحداق ( 2/500/000دومیلیون و پانصد هزارریال) برای متقاضیان داخ شهر و برای سایر دستگاههای خدمات رسان و خارج از محدوده خدمات شهری به  4/000/000ریال ( چهار میلیدون
ریال)
*بیل بکهو:

هرساعت کارحداق (2/200/000دو میلیون و دویست هزار ریال)ریال وحداکثر باتوجه به نوع ومقدارکار
*نیسان کمپرسي:

 هر سرویا با بارگیری (600/000ششصد هزار) ریال هر سرویا بدون بارگیری (400،000چهارصدهزار)ریال هر سرویا حم بار داخ شهر  ( 250/000دویست و پنجاه هزار ریال) و خارج از شهر براساس کیلومتر هر کیلومتر  28000ریال ( بیست و هشت هزار ریال)* لودروکامیون:

خاکبرداری خانههای قدیمی هرسرویا (1/200/000یک میلیون و دویست هزارریال )(کامیون600.000ریال-لودر600.000ریال) .* تانکرآب:
هزينه هر سرويس آب بدون هزينه آب

 1/000/000ريال

در خارج شهر با ازاي هر كيلومتر

 100/000ريال

*تراکتور و غلتک کششي:

 هرساعت کارکرد تراکتور به مبلغ  800،000ریال (هشتصد هزار ریال) می باشد .-اجاره ماهیانه غلتک کششی  120/000/000ریال (یکصدو بیست میلیون ریال) بدون احتساب کارکرد تراکتور می باشد  .و در صورت نیاز روزانه متقاضیان به تناسب اجاره ماهیانه مالک عم خواهد شد .

اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

نوراحمد الهیاری
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علیرضا سلیمانی

سعید الهیاری

یاسر عطایی

سال 1401

تعرفه مصوب بهاء خدمات شهرداری گزیک

صفحه18

*کفي تراکتور:

هر سرویا بارکفی تراکتور در محدوده خدمات شهری بدون بارگیری  800/000ریال(هشتصد هزار ریال) و در صورت بارگیری توسط ماشین آالت شهرداری 1/000/000ریال (یک میلیون ریال) اخذگردد .
*سايرماشین آالت:

بهای خدمات سایر ماشین آالت وهمچنین بهای خدماتی که درباال یکر نگردیده است بانظر مسئولین مربوطه در شهرداری وتایید شورای شهر ،بر اساس نوع کار وقیمت متعارف تعیین می گردد.
تبصره:1درتمامی موارد کارکردماشینآالت ،شهرداری پا ازبررسی نوع،حجم ومسافت کارنسبت به قبول یا رد کاروهمچنین افزایش یا کاهش قیمت مختارخواهدبود.تبصره:2نق وانتقال لودروبی بکهو به مسافت باالتراز10کیلومتر بایدتوسط ماشینآالت مخصوص حم انجام شود.تبصره :3قب از انجام کار درصورت معین بودن میزان کار کارفرما موظف به پرداخت هزینه ها به حساب شهرداری می باشد ودرصورت اتمام ساعت کاری ،قب از ادامه کار هزینه ساعات اضافی مد نظدربه حساب شهرداری واریز و سپا نسبت به ادامه کار اقدام گردد .
تبصره  : 4کلیه دستگاههای دولتی  ،انتظامی و خدماتی سطح شهر نیز در صورت درخواست بکار گیری هر یک از ماشین آالت می بایست براساس تعرفه های فوق نسبت به درخواست کتبی بکارگیری وهمچنین عوارض مربوطه اقدام نمایند مگر اینکه با تصویب شورای اسالمی نسبت به تخفیف اقدام گردد .
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تأیید استاندا ری خراسان جنوبی
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تعرفه مصوب بهاء خدمات شهرداری گزیک

صفحه19

فصل چهارم
خدمات اداری
اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی
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حسن قاسمی

علیرضا سلیمانی
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یاسر عطایی

تعرفه مصوب بهاء خدمات شهرداری گزیک

صفحه20

سال 1401

*تعرفه شماره ( )1-4بهاء خدمات چاپ و نشر
شرح
1

بهاء خدمات فتوكپي سياه و سفيد با هزينه برگ

2

بهاء خدمات پرينت سياه و سفيد با هزينه برگ

واحد

برگ A3

برگ A4

برگ  A5وکوچکتر

يک رو

برگ

12000

10000

5000

دو رو

برگ

15000

12000

7000

يک رو

برگ

10000

8000

5000

دو رو

برگ

10000

6000

1200

600

برگ

بهاء كاغذ

3

2500

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

12000

نوراحمد الهیاری

حسن قاسمی

علیرضا سلیمانی

سعید الهیاری

یاسر عطایی
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تعرفه مصوب بهاء خدمات شهرداری گزیک

صفحه21

فصل پنجم
سایر واحدهای شهرداری
اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

نوراحمد الهیاری

حسن قاسمی

علیرضا سلیمانی

سعید الهیاری

یاسر عطایی
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تعرفه مصوب بهاء خدمات شهرداری گزیک

صفحه22

*تعرفه شماره ( )1-5بهاء خدمات واحد آتش نشاني و خدمات ايمني
*اخذبهای خدمات وهزینه کارشناسی وبازدیدبناء وتأئیدنقشههای ساختمانی درسال1400

نوع کارشناسی
1
2
3

مبلغ(ریال)

بهای خدمات بررسي ایمني نقشه های ساختماني مسكوني

بهای خدمات بررسي ایمني نقشه های تجاری تا  120متر زیر بنا

بهای خدمات بررسي ایمني نقشه های ساختماني اداری وسایر كاربریها

تا  100مترمربع زیر بنا

300/000

بيش از  100مترمربع زیر بنا به ازای هر مترمربع

8000

تا  50مترمربع زیر بنا

350/000

بيش از  50مترمربع زیر بنا به ازای هر مترمربع

10000

تا  200مترمربع زیر بنا

900/000

بيش از  200مترمربع زیر بنا به ازای هر مترمربع

2000

4

هزینه بازدیدمأموران آتشنشاني ازمحل واحدهای مسكوني برای هر واحد

600/000

5

هزینه بازدیدمأموران آتشنشاني ازمحل واحدهای صنفي برای هرواحد

700/000

6

هزینه بازدیدمأموران آتشنشاني ازمحل واحدهای اداری  ،صنعتي وسایر كاربریهابرای هرواحد

1/500/000

7

هزینه بازدیدمأموران آتشنشاني ازمحل واحدهای مسكوني در خارج از محدوده خدماتي و حریم شهر

750/000

هزینه بازدیدمأموران آتشنشاني ازمحل واحدهای اداری صنعتي وسایر كاربریها خارج از محدوده خدماتي و حریم شهر

1/400/000

8
تبصره  :1در کلیه کارشناسهای خارج ازمحدوده خدماتی شهر هزینه ایاب ویهاب ،حق مآموریت واسکان کارشناس پا از اخذ مجوز شورای اسالمی برعهده متقاضی می باشد./.

اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی
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حسن قاسمی

علیرضا سلیمانی

سعید الهیاری
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تعرفه مصوب بهاء خدمات شهرداری گزیک

صفحه23

سال 1401

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

1

نوع شرح

مبلغ(ریال)

فوتون

1/500/000

*بهای خدمات آتش نشانی امالک و ساختمانها

نوع شرح
1

مبلغ(ریال)

برای كليه امالک و ساختمانها با هر نوع كاربری به ازای هر متر مربع

عرصه

500

اعيان

600

تبصره  : 1بهای خدمات آتش نشانی و ایمنی به تمام ساختمانها تعلق می گیرد ودر زمان مراجعه و یا همزمان با عوارض نوسازی بصورت سالیانه اخذ می گردد .
*تعرفه آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

عنوان خدمات

شرح خدمات

مبلغ(ریال)

آموزش دوره توجيهي مقدماتي

مدت  2ساعت

700/000

آموزش دوره تئوری و عملي

مدت  12ساعت ( حداكثر  2روز)

6/000/000

آموزش دوره تئوری و عملي

مدت  24ساعت ( حداكثر  5روز )

9/000/000

آموزش دوره تئوری و عملي

مدت  48ساعت ( حداكثر  8روز)

1/500/000

اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

نوراحمد الهیاری
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علیرضا سلیمانی
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تعرفه مصوب بهاء خدمات شهرداری گزیک

صفحه24

تعرفه شماره ( )2-5بهاء خدمات آرامستان
*تعرفه بهاء خدمات قبور آرامستان (ارقام به ریال)
-هزینه حفر قبر خاکی مبلغ  1/000/000ریال می باشد

انجام هرگونه عملیات(احداث و بازسازی قبور و صورت قبر و)...باید با مجوز شهرداری انجام گیرد.

*تعرفه بهاءشماره ( )3-5بهاء خدمات دستگاه GPSشهرداري"
با توجه به تجهیز نمودن شهرداری به دستگاه  ، GPSلذا در صورت متقاضی بودن افراد از دستگاه مذکور  ،لذا مبلغ  2/000/000ریال بابت
اپراتورو برداشت مختصات با دستگاه مذکور از متقاضیان اخذ گردد .

اعضاءشورای اسالمی شهر گزیک

شهردارگزیک :
محمد یعقوبی گزیک

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

نوراحمد الهیاری
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علیرضا سلیمانی

سعید الهیاری

یاسر عطایی

