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  1396فهرست عوارض سال 
  صفحه  خدمات شرح  خدماتکد   فصل  ردیف

  4  کلیات و تعاریف    اول  1
  7  خدماتی ، فنی و شهرسازي    دوم  2
  8  هزینه کارشناسی و بازدید بنا و تایید نقشه هاي ساختمانیبهاء خدمات و   1- 2  دوم  3
  9  بهاء خدمات و هزینه صدور پروانه تعمیرات غیر اساسی ساختمان  2- 2  دوم  4
  10  بهاء خدمات و هزینه آماده سازي امالك در محدوده خدماتی شهر  3- 2  دوم  5
  11  بهاء خدمات و هزینه نقشه برداري و پیاده سازي نقشه  4- 2  دوم  6
  12  بهاء خدمات و هزینه صدور مجور حفاري  5- 2  دوم  7
  13  بهاء خدمات و هزینه ترمیم حفاري با آسفالت  6- 2  دوم  8
  15  بهاء خدمات و هزینه ترمیم تخریب جداول سطح شهر  7- 2  دوم  9
  16  بهاء خدمات و هزینه جمع اوري سد معبر  8- 2  دوم  10
  17  سیارفروشندگان صدور مجوز  وهزینهبهاء خدمات   9- 2  دوم  11
  18  اصناف جریمه عدم پرداخت عوارض سالیانه   10- 2  دوم  12
  19  اقدامات سطح شهر وهزینهبهاء خدمات   11- 2  دوم  13
  20  پسماند هاي عادي شهري جمع آوري وهزینهبهاء خدمات   12- 2  دوم  14
  22  تخلیه غیر مجاز نخاله و پسماندبهاء خدمات   13- 2  دوم  15
  23  بهاء خدمات بر خودپردازها(عابر بانکها)  14- 2  دوم  16
  24  به معابر و شوارع عمومی جاري شده فاضالببهاء خدمات جمع آوري   15- 2  دوم  17
  25  بهاء خدمات تاسیسات برداشت آب  16- 2  دوم  18
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  26  صدور مجوز نصب (احداث پل) بهاء خدمات  17- 2  دوم  19
  27  خدمات شهري بهاء  18- 2  دوم  20
  28  صدور پروانه المثنی بهاء خدمات  19- 2  دوم  21
  29  بر امالك بالاستفاده(امالك مخروبه وزمینهاي رها شده سطح شهر) بهاء خدمات  20- 2  دوم  22
  30  ایجاد درب اضافی بهاء خدمات  21- 2  دوم  23
  31  حریم شهربهاء خدمات کارگاههاي صنعتی ، موزاییک سازي و ... واقع در محدوده و   22- 2  دوم  24
  32  حمل و نقل و ماشین آالت    سوم  25
  33  به حمل ونقل بار وپروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر خدمات وصدور،تمدید،تعویض،المثنی،وتغییر پروانه اشتغال بهاء  1- 3  سوم  26
  34  شهريکامیونهاي درونترددخدمات  ءبها  2- 3  سوم  27
  35  وسائط نقلیه معاف از عوارض سالیانه شهرداريصدور مفاصاحساب و گواهی عدم بدهی خدمات  ءبها  3- 3  سوم  28
  36  آالت شهرداريخدمات ماشین ءبها  4- 3  سوم  29
  38  خدمات اداري    چهارم  30
  39  بهاء خدمات چاپ و نشر  1-4  چهارم  31
  40  وهزینه نگهداري چکهاي تقسیطیبهاء خدمات   2-4  چهارم  32
  41  واحد هاي شهرداري سایر    پنجم  33
  42  بهاء خدمات واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی  1-5  پنجم  34
  44  بهاء خدمات آرامستان  2-5  پنجم  35
  45  بهاء خدمات واحد کشتارگاه  3-5  پنجم  36
  46  خدمات واحد فضاي سبز  4-5  پنجم  37
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  فصل اول
  کلیات و تعاریف
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  :آنو سایر مستندات قانونی مرتبط با  بهاء خدماتمستندات قانونی وضع 

  

  :1346آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 
عه و هر شهرداري داراي  تعرفه اي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداري و مؤسسات تاب -30ماده 

نوع و میزان وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود ، درج و هر عنوان تعرفه عوارض یا بهاي خدمات جدیدي که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییري که در 
  نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود .

  1375قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخابات شهرداران با اصالحیه هاي بعدي مصوب 
  آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمی کشور

  

  ت شوراهاي اسالمی کشور:اقانون تشکیالت، وظایف و انتخاب
  وظایف شوراي اسالمی شهر به شرح زیر است : - 71ماده 

  تصویب آیین نامه هاي پیشنهادي شهرداري پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل هاي وزارت کشور . - 9

 می شود.   تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوي وزارت کشور اعالم – 16

  توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معامالت شهرداري ها .  تصویب نرخ خدمات ارائه شده – 26
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) شوراي اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمد هاي اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه 27/8/1386( اصالحی - 77ماده 
  هاي خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

وزارت کشور قابل وصول است . وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر  عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه–بند 
  آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.

  

  قانون برنامه پنجم توسعه : 
ولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور هر گونه تخفیف ،بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط د–تبصره   - 181ماده 

  است .در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
 

 توجه:
  قانون شهرداري است.  77مرجع رفع هر گونه اختالف بین مودي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ، کمیسیون موضوع ماده 
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  فصل دوم
  خدماتی،فنی،شهرسازي
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  :هاي ساختمانیوهزینه کارشناسی وبازدیدبناء وتأئیدنقشه) بهاء خدمات 1- 2*تعرفه شماره (
  

  (ریال)مبلغ  نوع کارشناسی  
  600،000  ی و حریم شهرهرواحد تجاري درمحدوده خدماتوبررسی نقشه هاي ساختمانی هزینه کارشناسی جهت بازدید  1
  400،0000  ی و حریم شهرواحدهاي مسکونی درمحدوده خدماتو بررسی نقشه هاي ساختمانی کارشناسی جهت بازدیدهزینه   2
  360،000  تاهزارمتر مساحت  و حریم شهر محدوده خدماتی کمتر از یک هکتاردر هزینه کارشناسی جهت بازدیداراضی  3

  60،000  هرهزارمترمازادازايبه
  720،000  تاپنج هکتار بیش ازیک هکتارمساحت  و حریم شهر درخواست متقاضیان جهت بازدیداراضی محدوده خدماتیهزینه کارشناسی بنابه   4

  720،000  مازادهکتارهرازايبه
  1،200،000  براي هرواحدو...) مرغداریها(شهر خدماتی خارج ازمحدوده امالك و ساختمانهاي هزینه کارشناسی جهت بازدید  5
  2،400  (زیربنا)ازسه سقف به باالشامل زیرزمین،همکف واول براي هرمترمربع ساختمان مسکونی هاي ساختمانی واحدهايبازدیدوتأئیدنقشههزینه   6
  3،000  هاي ساختمانی اداري براي هرمترمربع ساختمانهزینه بازدیدوتأئیدنقشه  7
  3،600  براي هرمترمربع ساختمانو... ،کارگاهی،صنعتی به باال) واحد 5(هاي تجاريهاي ساختمانی مجتمعهزینه بازدیدوتأئیدنقشه  8
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  ساختمان؛ غیر اساسی پروانه تعمیراتصدوروهزینه ) بهاء خدمات 2- 2*تعرفه شماره (
  

  ریال 1.200,000  به ازاي هرواحد واحدهاي مسکونی از هر نوع  الف
  ریال 1.800,000  مترمربع 30واحدهاي کسبی تا سقف   ب

  ریال 60,000  مترمربع 30ازاي هر مترمربع زیربناي اضافه بر به   1- ب
  گرددمحاسبه می» ب«درصد عوارض ردیف 60واحدهاي کسبی در محدوده واحدهاي مسکونی   تبصره
  باشدانجام هرگونه تعمیرات در قسمتهائی از امالك که در طرح تعریض یا بازگشائی قراردارند ممنوع می  توضیح
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  ؛امالك در محدوده خدماتی شهر سازيوهزینه آماده) بهاء خدمات 3- 2*تعرفه شماره (
اما با توجه به شهرداري برساند بر اساس طرحهاي مصوب و زیر نظر شهرداري آماده سازي نمایند و به تأیید انجام آماده سازي بر عهده مالکین می باشد و افراد حقیقی و حقوقی باید محدوده امالك خود را 

مالـک بایـد   بر اساس هر متر مربع عرصه ملک امکان انجام آماده سازي وجود نداشته و در صورت انجام باید سهم خود از شریانهاي اصلی را پرداخت نمایند لذا  براي افراد حقیقیاینکه پراکندگی قطعات و 
مبلغی به شـرح جـدول ذیـل    پرداخت نماید اما با توجه به درآمد پایین مردم و جهت کمک به شهروندان ) را زیرسازي، جدول گذاري، آسفالت و...باربرداري، آماده سازي معبر(یک متر مربع هزینه تمام شده 
  :دریافت می گردد

  بهاء هرمترمربع  وضعیت ملک  
1  

  واقع در شهركمسکونی واراضی  امالك
  ریال100،000  اولین احداث

  ریال50،000  تجدیدبنا
2  

  در دو بافت هسته مرکزي (بافت قدیم) و عزیز آباد شهر واقع درمحدوده خدماتیمسکونی واراضی  امالك
  ریال75،000  اولین احداث

  ریال36،000  تجدیدبنا
3  

  امالك واقع در مشاغل آالینده
 ریال 125،000  اولین احداث

 ریال65،000  تجدید بنا

  توضیحات:
هزینه آن بر اساس فهرست بهاء و توافق انجام شده ونمی باشد و تنها می تواند به عنوان پیمانکار و در قالب قرارداد اقدام نماید شهرداري مجاز به انجام آماده سازي در خارج از محدوده خدماتی شهر : 1بند

  محاسبه و اخذ خواهد گردید.
  درصد مبلغ فوق اخذ می گردد . 70متر می باشد و در خصوص معابر با عرض کمتر ،  12معابر اصلی و فرعی و کوچه هاي باالي : عوارض فوق مربوط به امالك واقع در حاشیه 2بند 
  :شهرداري جهت هزینه آماده سازي سایر کاربري ها دو برابر تعرفه فوق را اخذ نماید .3بند 
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  ؛سازي نقشهنقشه برداري و پیاده  وهزینه) بهاء خدمات 4- 2*تعرفه شماره (

  (ریال)بهاء هرنقطه  نوع اقدام  
١  

  امالك واگذاري شهرداري
  75،000  نقشه برداري

  145،000  )میخ کوبیپیاده سازي(
  سایر امالك  ٢

  90،000  نقشه برداري
  170،000  پیاده سازي(میخ کوبی)

  توضیحات:
  ، رد وافزایش قیمتها با توجه به نوع کار مختار می باشد. : مبالغ فوق حداقل مبلغ بوده وشهرداري با نظر کارشناسان در قبول1بند
  موریت واسکان کارشناس برعهده متقاضی می باشد./.اخارج ازمحدوده خدماتی شهر هزینه ایاب وذهاب، حق م نقشه برداري هاي: در کلیه 2بند
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  ؛صدور مجوز حفاري وهزینه) بهاء خدمات 5- 2*تعرفه شماره (

مبلغی به شرح ذیل دریافت نماید ضمناً این هزینه تنها مربوط بـه صـدور مجـوز حفـاري بـوده و سـایر       ،به ازاي هر متر طول، شهرداري باید گزیکحریم شهر محدوده وهرگونه مجوز حفاري دربراي صدور 
  (مبالغ به ریال)هزینه ها نظیر حفاري، ترمیم و... باید طبق تعرفه جداگانه محاسبه ودریافت گردد

  محدوده خدماتی خارج از  سایر مناطق محدوده خدماتی  متر وکمتر12معابر  معابر اصلی  عرض حفاري  
  ریال5،000  ریال7،200  ریال10،000  ریال12،500  وکمتر متر)سانتی50پنجاه(  1
  ریال7،200  ریال10،000  ریال12،500  ریال15،000  تایک مترمتر)سانتی50پنجاه(از  2
  ریال10،000  ریال12،500  ریال15،000  ریال19،000  از یک متر به باال  3

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  13صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  
  ؛ با آسفالت  ترمیم حفاري وهزینه) بهاء خدمات 6- 2*تعرفه شماره (

مواردیکـه شـهرداري    در الـذ  نمایـد،  بامتخلفین برخوردتواند برابرقانون شهرداري می و باشددرکل شهرومحدوده خدماتی ممنوع می یا تخریب معابر سطح شهر اعم ازآسفالته، زیرسازي و...  به هر نحو برش
  محاسبه واخذ می گردد.مبلغ نماید  مجوز صادر می

  بشرح جدول ذیل ازمتقاضیان اخذگردد:ترمیم بازسازي و در موارد جزئی براي افراد حقیقی یا حقوقی هزینه 
  (مبالغ به ریال) وکمترمتر 12معابر  (مبالغ به ریال)ر به باالمت12معابر اصلی  واحد  عرض حفاري  
  310،000  420،000  طولمتر  وکمتر متر)سانتی50پنجاه(  1
  420،000  470،000  طولمتر  مترسانتی)80تا هشتاد() 50پنجاه(از  2
  470،000  560،000  مترمربع  متربه باال)سانتی80هشتاد( زا  3

  
  

  :(مبالغ به ریال) و... بامواد سوختی (بصورت جزئی)آسفالت تخریب شده بهاء خدمات
  

  450،000  درمعابراصلی هرمترمربع  1
  370،000  متر) هرمترمربع12درمعابرفرعی(کمتر  2
  190،000  روها هرمترمربعپیاده  3

  
  
  
  



  14صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  :(مبالغ به ریال) معابر داراي زیرسازي(فاقدآسفالت)بازسازي وترمیم نوارحفاري در بهاء خدمات
  متر وکمتر12معابر  باالمتر به 12معابر اصلی  واحد  عرض حفاري  
  50،000  75،000  متر  وکمتر متر)سانتی50پنجاه(  1
  75،000  100،000  متر  مترسانتی)80تا هشتاد() 50پنجاه(از  2
  90،000  125،000  مترمربع  متربه باال)سانتی80هشتاد( زا  3

  :(مبالغ به ریال) فاقد زیرسازي وآسفالت(خاکی) بازسازي وترمیم نوارحفاري درخیابانهاي اصلی بهاء خدمات
  متر وکمتر12معابر  متر به باال12معابر اصلی  واحد  عرض حفاري  
  25،000  38،000  متر  وکمتر متر)سانتی50پنجاه(  1
  38،000  50،000  متر  مترسانتی)80تا هشتاد() 50پنجاه(از  2
  50،000  60،000  مترمربع  متربه باال)سانتی80هشتاد( زا  3

دسـتگاه مذکورشـهرداري مجازاسـت    شخص یـا  درصورت تعلل  و باشددستگاه حفاري میشخص یا برعهده  آوري خاك ومصالح مازاد: کلیه عملیات حفاري(برش،خاکبرداري)،خاکریزي،غرقاب،جمع1تبصره
  نماید. اخذ دستگاه حفار از )%15(پانزدهافزایش قیمت صدي  با هزینه مربوطه را آوري اقدام ونسبت به جمع

  باشد.مربوطه می انجام عملیات رأساً برعهده پیمانکار و بتن هیچگونه مسئولیتی ندارد سازي،موزائیک و: شهرداري درخصوص حفاري مسیرهاي کف2تبصره
)ماه پس ازتحویـل موقـت   12هاي مرمت به مدت دوازده(بانکی به مبلغ کل هزینه ته یاضمانتنامه معتبرفس بود موظف خواهد گیري راداشته باشد: چنانچه دستگاه حفاري رأساً قصدانجام عملیات لکه3تبصره

  شهرداري قراردهد. اختیار در
  باشد.می)الزامی …استفاده ازمصالح تحت نظرشهرداري و-5اقدام به برش باکاتر-4سازي مسیرایمن-3ودستگاههاي زیربطجلسه تلفیقی باشهرداري-2مطالعات-1: رعایت دستورالعمل حفاري(4تبصره
  به عهده شهرداري خواهدبود. هاي مجاز: نظارت برعملیات غرقاب کردن خاکهاي حفاري درالیه5تبصره

 
  



  15صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  
  ترمیم تخریب جداول سطح شهر وهزینه) بهاء خدمات 7- 2تعرفه شماره (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مبلغ (ریال)  واحد  شرح  ردیف
  280،000  متر طول  ترمیم تخریب تک جدول  1
  600،000  متر طول  کانال(جوبه)ترمیم تخریب   2
  310،000  متر طول  ترمیم تخریب کانیوو  3



  16صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  
  ؛ آوري سدمعبرجمع وهزینه) بهاء خدمات 8- 2*تعرفه شماره (

  

آوري وبـه ازاي هرشـب انبـارداري    ریال به عنوان هزینه جمع250،000مبلغحداقل گردد  آوري شده مستردگردید اموال جمع صورتی که مقرر نماید درمعبر می آوري سددرمواردي که شهرداري اقدام به جمع
  ریال دریافت گردد.125،000مبلغحداقل 

  افزایش محاسبه و دریافت می گردد. %50در صورت تکرار سد معبر هزینه ها در مراحل بعدي با 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  17صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  
  سیار فروشندگان صدور مجوز  وهزینه) بهاء خدمات 9- 2تعرفه شماره (

  
  :(مبالغ به ریال)گرددذیل بهاي خدمات دریافت میجدول گرد جهت یک روز فروش درمحلهاي تعیین شده ازسوي شهرداري به شرح ازفروشندگان دوره

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  ریال35،000  هر نفر دستفروش  1
  ریال35،000  هر دستگاه گاري  2
  ریال 120،000  هر دستگاه وانت  3
  ریال 140،000  وخاور)تن6هر دستگاه کامیونت(  4
  ریال 180،000  وخاوربه باال)تن6هر دستگاه کامیونت(از  5
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  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  
  ؛ اصنافجریمه عدم پرداخت عوارض سالیانه ) 10- 2*تعرفه شماره (

  

بدهی معوقه این افـراد بـا    مبلغ1396سال ازابتداي نسبت به پرداخت عوارض معوقه خود اقدام ننموده اند 1395سال پایان اهمیت وصول به موقع عوارض سالیانه از کسبه اي که تاباتوجه به 
  دریافت گردد.جریمه عدم پرداخت عوارض صنفی  به عنوان (پانزده درصد)%15محاسبه
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  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  
  ؛ اقدامات سطح شهر هزینه و) بهاء خدمات 11- 2*تعرفه شماره (

شـفاهی شـهرداري پیرامـون حصارکشـی، جمـع آوري نخالـه ومصـالح بنـائی،          وعدم توجه به اخطارهاي کتبـی و در مواردي مانند عدم اجراي احکام صادره از سوي کمیسیونهاي شهرداري 
ربوطه شخص حقیقی یاحقوقی(کلیه شرکتها،ادارات ونهادها) شهرداري رأساً اقدام نموده وهزینه هاي م غیره از سوي هر و تابلوهاي غیر مجاز آواربرداري، خاکبرداري ، تخریب پلها ، سایبانها و

  .اخذ نماید ) محاسبه و%15را براساس بهاء زمان تسویه حساب با افزایش پانزده درصدي(
  .قانون شهرداري) 55 ماده 4و2: درصورتی که در زمان اقدام ازسوي شهرداري خسارتی به مالک یا مالکین وارد گردد شهرداري هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت(بندهاي1تبصره
  شامل خسارتهاي وارده به شهرداري که بموقع جبران نگردیده نیز می گردد.: موارد فوق 2تبصره
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  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  ؛ پسماند هاي عادي شهري جمع آوري وهزینه) بهاء خدمات 12- 2*تعرفه شماره (
مـدیرکل محتـرم    25/8/85مـورخ  42/39653وزیر محترم کشور و نامـه شـماره   17/7/85/س مورخ3/95225شمارهبراساسدستور العمل نحوه تعیین بهاي خدمات مدیریت پسماند هاي عادي شهري که طی نامه تعرفه این 

طاف پذیري، افزایش نقش شوراي انع و به منظور تشویق تولیدکنندگان به تولیدکمتر پسماند و افزایش کمی و کیفی تفکیک از مبداء و باز یافت، کاربردي بودن براي شهرداریها، دفتر امور شهري استانداري خراسان جنوبی
  اسالمی، تشویق شهرداران در جهت ارائه خدمات مناسب تر و کاهش هزینه ها، جهت پسماندهاي عادي تهیه گردیده است.

مصوب هیئت محتـرم   1/5/84ه مورخ32561/ت/28488آئین نامه اجرایی شماره 1مادهو 20/2/1383قانون مدیریت پسماندها مصوب  2:واژه ها و اصطالحات بکار رفته در این دستورالعمل تابع تعاریف مندرج در ماده1ماده
  دولت میباشد.

و غیـره یـا کشـاورزي    مسکونی، تجاري، خدماتی، صنفی، تولیدي، اداري : منابع درآمد مدیریت اجراي پسماند: عبارت است از بهاي خدمات وصولی از تولید کنندگان کلیه پسماندهاي عادي از جمله واحدها و اماکن 2ماده
  واقع در داخل حریم شهرها.

  : پرداخت کننده:اشخاص حقیقی یا حقوقی (تولید کننده پسماند)تادیه کننده بهاي خدمات به مدیریت اجراي میباشد.3ماده
وقی تولید کننده پسماندها در آن درج شده و با ذکر شماره حساب بانکی تنظیم و جهـت  : صورتحساب بدهی: قبض صادره توسط مدیریت اجرایی پسماند است که مشخصات و میزان بدهی اشخاص حقیقی و یا حق4ماده 

  پرداخت به تولید کننده پسماند ارائه میگردد.
  فته و به پرداخت کننده تسلیم میگردد.رار گر: رسید دریافت وجه: قسمتی از برگه صورتحساب بدهی شامل مشخصات پرداخت کننده بوده که پس از واریز بهاي خدمات توسط بانک مورد تایید ق5ماده

  هزینه هاي مدیریت پسماند میگردد.تبصره: شهرداریها موظف به تفکیک بهاي خدمات از سایر درآمدها و نگهداري در حساب جداگانه بوده که بر اساس قانون وآئین نامه فقط صرف 
  : نحوه محاسبه بهاي خدمات مدیریت اجرایی پسماندها:6ماده

  خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند عادي براي اماکن مسکونی: بهايالف) 
  بهاي خدمات پسماند یک خانوار شهري =3,5×   365× 0,7)× 130+370×(1×1    

C = F  * D  * R * ( Ct + Cd )  * E1 * E2  
  =Cپسماند یک خانوار شهري(ریال)  بهاي خدمات  =Ctهزینه جمع آوري و حمل و نقل یک کیلو گرم پسماند عادي شهري درشهر(ریال)

  =f نفر)3,5بعد خانوار شهري(  =Cd هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادي شهري در شهر(ریال)
  =Dروز) 365روزهاي سال(  =E1نسبت عوارض نوسازي واحدمسکونی موردنظربه متوسط عوارض نوسازي یک واحدمسکونی شهر= ضریب تعدیل منطقه اي E1<0,4>1,5باشرط

  =Rسرانه تولیدپسمانددر شهر (کیلوگرم)   =E2میباشد)  =ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبداء0,7نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماتد تولیدي (حد افل این مقدار
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  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
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یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  بهاي خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند تجاري و اداري:ب)
  گردد. عوارض کسب با توجه به نوع کسب تعیین می ه درصد)(پنجا %50صنوف :بهاي مدیریت خدمات پسماند،1بند
(اعـم از ملکـی ،اجـاره اي     عوارض نوسازي ملک %100گردد معادل  :بهاي خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداري و مراکز و موسسات آموزشی و شرکتهاي دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی2بند

  گردد. تعیین می ،رهنی یا وقفی)
  درصدي از عوارض نوسازي نیز طبق جدول ذیل دریافت گردد. 2و 1عالوه بر بهاي خدمات بند :در مورد مشاغل پر زباله (از قبیل لیست ذیل)1 تبصره

متناسب با  باشند. بدیهی است چنانچه در این اماکن واحد هاي غیر مرتبط (مانند واحدهاي تجاري و....) مستقر باشند تکایا از پرداخت بهاي خدمات مدیریت پسماند معاف می حسینیه ها و :مساجد،2تبصره 
  پسماند خواهند بود. واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهاي خدمات مدیریت تعداد

  باشند. دولتی از پرداخت بهاي خدمات مدیریت پسماند معاف می :مدارس(ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه)3تبصره
  .طور کامل پرداخت نمایندندها را ب:کلیه تولید کنندگان پسماندهاي عادي و کشاورزي مستقر در حریم شهر مکلفند هزینه تمام شده خدمات جمع آوري،جداسازي،پردازش و دفع پسما7ماده

  
  

  درصد  شغل    درصد  شغل    درصد  شغل  
  100  کارخانجات داخل حریم شهر  21  60  آرایشگاههاي مردانه و زنانه  11  30  گل فروشیها  1
  100  مراکز تجاري و پاساژها  22  100  آشپز خانه ها  12  60  فروشیهامیوه و سبزي   2
  100  ارگانهاي دولتی وغیردولتی-شرکتها-نهادها-مراکزاداري  23  60  کافه تریاها و کافی شاپها  13  30  ساندویچی ها  3
  60  مراکز آموزشی ( بجز مدارس دولتی)  24  60  بستنی و آبمیوه فروشیها  14  30  سوپر مارکت ها  4
  30  مراکز آموزشی و...-بوفه هاي سینما  25  60  فروشگاههاي مرغ و ماهی و تخم مرغ  15  100  رستورانها  5
  60  کله پزي وسیرابی فروشیها  26  100  تاالرهاي پذیرایی  16  100  هتلها و مهمانسراها  6
  100  راه آهن  27  60  خوار و بار فروشی ها  17  30  دندانپزشکی ها  7
  100  ترمینال هاي مسافربري  28  30  خشکبارو آجیل فروشیها  18  30  پزشکیمطبها و کلنیکهاي   8
  100  فرود گاهها  29  100  بار فروشان (میوه و تره بار)  19  60  درمانگاهها(پسماند غیر عفونی)  9

  100  درود گري و نجاري مبل سازي و  30  100  اتوسرویسها(خدمات روغن،الستیک،تعمیرات و کارواش)  20  60  بیمارستانها(پسماند غیر عفونی)  10



  22صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  
  
  
  

  ؛ تخلیه غیر مجاز نخاله و پسماند بهاء خدمات) 13- 2*تعرفه شماره (
 

 
  مراحل بعدي  مرحله دوم  مرحله اول  حجم بر اساس نوع خودرو

  400،000  200,000  100,000 تن و کمتر از آن)3(وانت و نیسان کمپرسی
  600،000  400،000  200،000 تن)6تا3، ایسوزو و...(ازخاور 

  800،000  600،000  300،000 تن)10تا6کامیون وکامیونت(از
  1،000،000  800،000  00،0006  تن10خودروهاي باالي

  توضیحات:
  متخلف ملزم به جمع آوري آن و حمل به محل مجاز که توسط شهرداري معین گردیده می باشد. ،جریمه توسط شهرداريپس از وصول مبلغ : 1بند
  
  
  
  
  
  
  
  



  23صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  
  :)عابر بانکهاخودپردازها(بر بهاء خدمات )14- 2شماره (تعرفه *

و شعبه ها به ازاء هر دسـتگاه خـودپرداز کـه از معـابر عمـومی دسترسـی دارنـد        در سطح شهر  خودپردازهااستقرار و سایر عوارض ناشی از ، ترافیک و پارك خودرو در محدوده نصب با توجه به تولید پسماند
  گردد. اخذ می محاسبه و از بانکها ریال 50,000مبلغ اهیانه م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  24صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  
  ؛به معابر و شوارع عمومیجاري شده فاضالب  نمودن جمع آوري بهاء خدمات)15- 2*تعرفه شماره (

براساس گزارش واحد بازرسی و اجرائیات و واحد خـدمات   در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقیبهداشت عمومی و  مبلمان شهري قانون شهرداري ها و همچنین حفظ  55ماده  20در راستاي اعمال بند 
مراجـع قانونی(بهداشـت و درمـان، نیـروي     شهرداري بایـد ضـمن اقـدام از طریـق      اقدام به جاري نمودن فاضالب ملک خود به معابر و شوارع عمومی بنمایند شهري همچنین بازدید کارشناسان ساختمانی،

  :طبق جدول ذیل دریافت نمایددود نمودن مجراي فاضالب جریمه اي انتظامی، دادگستري و....) نسبت به مس
  مراحل بعدي  مرحله دوم  مرحله اول
200،000  400،000  1،000،000  

  
  کارواش و شستشو در مکانهاي غیر مجاز *جریمه 

  ریال 00،0005  وسایل نقلیه سبک
  ریال 700،000  وسایل نقلیه سنگین

ازرسـی،اجرائیات،خدمات شـهري و   بن بـا واحـدهاي   دالیل توجیهی :عوارض خسارت انجام شستشو و کارواش در مکانهاي غیر مجاز که باعث جاري شدن آب در معابر و تخریب آن می گـردد و پیگیـري آ  
  باشد. حقوقی می

  
  
  
  
  
  



  25صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  
  تاسیسات برداشت آب : بهاء خدمات)16- 2تعرفه شماره (

  
  میلیون ریال) اخذ گردد . هفتریال ( 7،000،000سالیانه از منصوبات و تاسیسات برداشت آب مبلغ -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  26صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  صدور مجوز نصب (احداث پل) بهاي خدمات )17- 2تعرفه شماره (
  

  (متر طول) ماخذ ونحوه محاسبه  موارد شمول  ردیف

  150،000  تجاري ومختلط  1

  100،000  مسکونی  2

  100،000  ها وسایر کاربرياداري   3

  توضیحات:
  :نصب فقط یک پل مقابل ورودي درب پارکینگ هاي ساختمانی مشمول پرداخت موضوع این تعرفه نمی باشد.1بند
  : رعایت ضوابط شهرسازي در نصب پل الزامی است.2بند
  در صورت صالحدید شهرداري و با اخذ هزینه هاي این تعرفه در مدت فعالیت مجوز صادر می گردد.: نصب پل براي مشاغل ممنوع می باشد و فقط براي مشاغل مرتبط با خدمات خودروئی 3بند

  

  
  
  
  



  27صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  خدمات شهري بهاي )18- 2تعرفه شماره (
  ماخذ ونحوه محاسبه   عنوان تعرفه  ردیف

  S×2000  آتش نشانی  1

  S×3000  فضاي سبز  2

  
  توضیحات:

شود توسط شهرداري وصول  راي ابقاء صادر می100و همچنین بناهایی که براي آنها توسط کمیسیون ماده  پایانکار ساختمانی هنگام صدور یا اصالح پروانه، صدور خدماتاین بهاي :1بند
  یا فضاي سبز هزینه گردد. آتش نشانی و زوصرفاً بایستی در ارتباط با توسعه وتجهی

  

  
  
  
  

  
  



  28صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  صدور پروانه المثنی: بهاء خدمات )19- 2تعرفه شماره (
  

رقبه دیگر یا استشهادیه محلی و بعد از صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تایید مراجع ذیصالح از جمله نیروي انتظامی در موقع مفقودي وسرقت وآتش سوزي وسایر حوادث غیر مت
در قبال هرگونه سوء استفاده از پروانه اولیه با پرداخت  "کشف فساد احتمالی"ناد رسمی با موضوعیت از دفتر خانه هاي اسمحرز شدن مفقودي و... براي شهرداري وهمچنین سپردن تعهد 

  مقدور خواهدبودودریافت کننده پروانه المثنی متعهد به پاسخگویی می باشد. ریال به ازاي هر متر مربع عرصه500(اعیان) و  ریال به ازاي هر مترمربع زیر بنا(دوهزار)  000/2مبلغ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  29صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  زمینهاي رها شده سطح شهر): بر امالك بالاستفاده(امالك مخروبه و بهاء خدمات )20- 2تعرفه شماره (
 سنواتبا توجه به عدم اطالع رسانی در  لذابا توجه به اینکه ساختمانهاي مخروبه وزمینهاي خالی عالوه بر ایجاد خطرات بهداشتی واجتماعی باعث ایجاد نماي نامطلوب شهري می گردند 

در زمان مراجعه به شهرداري مبلغی به  بمانندو به صورت زمین یا ملک مخروبه باقی  ننماینداقدام به حصارکشی، احداث بنا و...  30/03/1396امالکی که تا تاریخ گذشته توسط شهرداري ،
  شرح ذیل دریافت می گردد:

  S ×20%  ×P)متراژکل ملک(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  30صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  ایجاد درب اضافی: بهاء خدمات ناشی از )21- 2تعرفه شماره (
بهاء خدماتی ناشی قاون شهرداري در صورت تقاضاي مالک جهت ایجاد درب اضافی در ضلع دیگر ملک در معابر عمومی (همان ضلع داراي معبر)، 101وماده  96ماده  6دراجراي تبصره 

احد هاي همسایه ،شهرداري درارائه ایجاد درب به شرح زیر محاسبه ودر یافت خواهد شد.در ایجاد درب اضافی موضوع عدم ایجاد مشکالتی مثل مزاحمت هاي ترافیکی ،اشرافیت به و از
  خدمات و.... باید توسط شهرداري بررسی وتایید شود تا مشکالتی براي سایرین ایجاد نگردد.

  این ماده تعلق خواهد گرفت. بهاء خدمات %50رکینگ ها وورودي  موجود تبصره:به درب پا
  

  عرض گذر) نصب طول بر ایجاد درب+×(مساحت عرصه) %25×ارزش منطقه اي20%(
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  31صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  : کارگاههاي صنعتی ، موزاییک سازي و ... واقع در محدوده و حریم شهر بهاء خدمات)22- 2تعرفه شماره (
  
ریـال)، کارگاههـاي    و ششصـد هـزار   ( سه میلیـون  3،600،000میلیون ریال)، موزاییک سازي مبلغ  چهارریال ( 4و000و000سالیانه از کارگاههاي صنعتی (سنگ بري) واقع در محدوده و حریم شهر مبلغ -

  گردد .اخذ هزار ریال) هشتصدریال ( یک میلیون و 1و800و000بلوکه زنی و درب و پنجره سازي مبلغ 
  
  
  

  



  32صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  فصل سوم
  آالت نحمل ونقل و ماشی

  
  

  



  33صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

به حمل ونقل بار وپروانه  پروانه اشتغال وصدور،تمدید،تعویض،المثنی،وتغییر ماتدهزینه خ)1- 3شماره (تعرفه *
  له نقلیه باربریفعالیت وس

  
  

  واحد  عناوین کلی خدمات  ردیف
  نوع وسیله نقلیه

  کامیون وکامیونت و...  وانت
  380،000 320،000  براي مدت دو سال  هزینه صدور پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار  1
  1ردیف %50  1ردیف %50  هزینه صدور براي دوسالدرصد   هزینه تمدید پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار  2
  1ردیف%30  1ردیف%30  درصد هزینه صدور براي باقی مانده  هزینه تعویض،المثنی وتغیرر پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار  3
  1ردیف %10  1ردیف%10  درصد هزینه صدور (هرماه)  هزینه خدمات پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار  4
  300,000  250,000  براي مدت دوسال  هزینه صدور پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر  5
  5ردیف%50  5ردیف %50  درصد هزینه صدور براي دوسال  هزینه تمدید پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر  6
  5ردیف%30  5ردیف%30  ماندهدرصد هزینه صدور براي باقی   هزینه تعویض،االمثنی وتغیرر پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر  7
  5ردیف %10  5ردیف%10  درصد هزینه صدور (هرماه)  هزینه خدمات پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر  8
  250،000  190،000  براي هر بار واگذاري  حق امتیاز واگذاري وسیله نقلیه باربربا پالك عمومی  9

  125،000  125،000  براي یک بار  عمومیحق امتیاز تبدیل وسیله نقله باربر شخصی با پالك   10



  34صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  شهري؛کامیونهاي درونتردد بهاي خدمات )2- 3تعرفه شماره (
 ماهیانـه باتوجه به اینکه این خودروها بیشترین خسارت را به معابر، پلها و... وارد می نمایند در صورت دریافت مجوز از پلیس راهور نمایند ازکامیونهائی که درسطح شهر جهت حمل مصالح وغیره فعالیت می

 گردد:دریافت میتردد در شهر خدمات  ءبهابه عنوان ذیل جدول مبلغی به شرح 
  

  ریال 38،000  تن4تناژانواع نیسان، کامیونت، خاور و... تا   1
  ریال 50،000  تن10تن تا4 تناژ انواع کامیون وکامیونت با  2
  ریال 75،000  تن20تن تا10 تناژ انواع کامیون با  3
  ریال 125،000  تن وباالتر20 تناژ انواع کامیون وکشنده با  4

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  



  35صفحه                1396سال                                   گزیک  شهرداري بهاء خدماتتعرفه 

  : گزیک شهردار
  محمد جانی درمیان 

ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  ؛وسائط نقلیه معاف از عوارض سالیانه شهرداريصدور مفاصا حساب و گواهی عم بدهی بهاي خدمات )3- 3تعرفه شماره (
ذیـل  جـدول  یانه مبلغی به شرح از عوارض سالیانه خودرو معاف گردیده اند اما جهت دریافت تسویه حساب وگواهی عدم بدهی به شهرداري مراجعه می نمایند سال 1382وسائط نقلیه اي که از ابتداي سال از

  :(یکبار درسال)گردددریافت میوسائط نقلیه معاف از عوارض خدمات  ءبهابه عنوان 
  

 (به ریال) بهاء خدمات وسائط نقلیه

  عدد  نوع وسیله نقلیه  ردیف عدد  نوع وسیله نقلیه   ردیف 
  750،000 شمسی وباالتر1380میالدي و2001مدل اتوبوسانواع   10 680،000 تن40یاکامیون جرثقیلباتناژباالتراز کامیونانواع   1
  560،000 شمسی وپائین تر1379میالدي و2000مدل اتوبوسانواع   11  560،000 تن 40تا  20و یاکامیون جرثقیلباتناژ  کامیونانواع   2
  380،000 شمسی وباالتر1380میالدي و2001مدل بوسانواع مینی   12  470،000 تن 20تا  10و یاکامیون جرثقیلباتناژ  کامیونانواع   3
  290،000 شمسی وپائین تر1379میالدي و2000مدل بوسانواع مینی   13  370،000 تن 10تا  7وکامیونتباتناژ  کامیونانواع   4
  930،000 و گریدرلودر و بولدوزرانواع   14  300،000 تن 7تا  4وکامیونتباتناژ  کامیونانواع   5
  500،000 بیل مکانیکی  انواع  15  250،000  تن4سیلندر با تناژکمتراز 4از انواع وانت بیش  6
  62،000  انواع موتورسیکلت تک سیلندر  16  250،000 تن4سیلندر بجزوانت پیکان با تناژکمتراز4کابینانواع وانت تک  7
  75،000  انواع موتورسیکلت دو سیلندر به باال  17  250،000 وانت پیکان   8
  180،000  سایر وسائط نقلیه  18  180،000 تن4سیلندر با تناژکمتراز4کمتر از  کابینتکانواع وانت   9

 * تناژ برابر است با مجموع وزن خودرو وظرفیت بارگیري
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  آالت شهرداري؛خدمات ماشین يبها)4- 3تعرفه شماره (
  لودر:*

  باتوجه به نوع ومقدارکارریال وحداکثر )هزار ریال ششصد و پنجاه(650،000هرساعت کارحداقل 
  :بکهوبیل *

  ریال وحداکثر باتوجه به نوع ومقدارکار)هزار ریال چهارصد و پنجاه(450،000هرساعت کارحداقل  
  باشد به نسبت محاسبه و اخذ می گردد . ریال و در صورتیکه بیش از موارد ذکر شده 25,000ریال و تا عمق یک متر  20,000سانتی متر  60مق عکارکرد بیل بکهو به ازاي هر متر طول حفاري تا 

  نیسان کمپرسی:*
  ریال هزار) هشتادو  (یکصد180,000هر سرویس با بارگیري  -
  ریالهزار) سیو (یکصد130,000هر سرویس بدون بارگیري  -

  لودروکامیون: *
  ریال)120,000لودر-ریال120,000ریال(کامیونهزار)چهل (دویست و240،000هاي قدیمی هرسرویس خاکبرداري خانه-
 (مبالغ به ریال)…حمل ماسه و-
  

  جمع کل  حمل کامیون  بارگیري لودر  فاصله
  تن10  تن6  تن10  تن6  تن10  تن6

  190,000  140,000  110,000  85,000  85,000  60,000  از صفر تا یک کیلومتر
  270,000  200,000  190,000  120,000  95,000  85,000  از یک تا پنج کیلومتر
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  گردد.ال به هزینه حمل اضافه میری 3,500)کیلومتربه ازاي هرکیلومترمبلغ5باالترازپنج(
 
 
 

  :آبتانکر *
  مبلغ  شرح

  220,000  هزینه هر سرویس آب بدون هزینه آب
  20,000  در خارج شهر با ازاي هر کیلومتر

  

  :سایرماشین آالت*
ف سـطح  نشانی،تراکتورو...) وهمچنین بهاي خدماتی که درباال ذکر نگردیده است بانظر مسئولین مربوطه در شهرداري وبر اساس نوع کار وقیمـت متعـار  بهاي خدمات سایر ماشین آالت (ماشین آالت آتش 

  شهر تعیین می گردد.
  قیمت مختارخواهدبود. یا کاهش افزایش شهرداري پس ازبررسی نوع،حجم ومسافت کارنسبت به قبول یا رد کاروهمچنین ،آالت:درتمامی موارد کارکردماشین1تبصره-
  آالت مخصوص حمل انجام شود.کیلومتر بایدتوسط ماشین5وانتقال گریدر،لودروبیل مکانیکی به مسافت باالتراز:نقل2تبصره-
درصورت عدم مشخص بودن میزان دقیق کار کارفرما باید مبلغ یا چکی را بـه  قبل از انجام کار درصورت معین بودن میزان کار کارفرما موظف به پرداخت هزینه ها به حساب شهرداري می باشد و :3تبصره-

  باشد. شهرداري تحویل نماید تا در پایان کار بر اساس کارکرد نهائی با نامبرده تسویه حساب گردد در غیر اینصورت کارکرد ماشین آالت ممنوع می
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ضاء ی  ا سال ی ا ا   یکور
       کنیز نوري                       مسعود بجدي                            امین احراري                        وحید رحمانپور       

یتأ  و سان  ا ری  ا د تا   ا

  

  فصل چهارم
  خدمات اداري
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  پ و نشرخدمات چا بهاء) 1- 4*تعرفه شماره (
  

 
  مبلغ به ریال  واحد  شرح  
  12,000  عدد  بهاء خدمات رایت سی دي  1

  12,000  عدد  بهاء خدمات رایت دي وي دي  2

  6,000  عدد  بهاء سی دي  3

  8,500  عدد  بهاء دي وي دي  4

  6,000  مورد  بهاء خدمات انتقال اطالعات به انواع حافظه ها  5
 
 
 

  وکوچکتر 5Aبرگ   4Aبرگ   A3برگ   واحد  شرح  

  بهاء خدمات فتوکپی سیاه و سفید با هزینه برگ  1
  1,800  2,500  3,000  برگ  یک رو
  2,500  3,000  3,600  برگ  دو رو

  بهاء خدمات پرینت سیاه و سفید با هزینه برگ  2
  1,800  2,500  3,000  برگ  یک رو
  2,500  3,000  3,600  برگ  دو رو

  250  350  600  برگ  بهاء کاغذ  3
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  وهزینه نگهداري چکهاي تقسیطی ؛) بهاء خدمات 2- 4*تعرفه شماره (
  

بـدون دریافـت هزینـه اي اقـدام نمایـد و در صـورت اینکـه متقاضـی خواهـان تقسـیط بـراي مـدت              29/12/1396شهرداري می تواند بر اساس صالحدید نسبت بـه تقسـیط عـوارض حـداکثر تـا تـاریخ      
  با دریافت تا حداکثر سقف تعیین شده در آیین نامه مالی شهرداریها بر اساس جدول ذیل اقدام نماید:بهاي خدمات ) باشد شهرداري می تواند نسبت به تقسیط 29/12/96بیشتري(بعداز

  
  معاف  تا سقف یک میلیون ریال  1
  درصد یک  از یک میلیون ریال به باال ازیکماه تا یکسال براي هر ماه  2
  درصد دو  ریال به باال ازیکسال ویک روز تا دو سال براي هر ماهاز یک میلیون   3
  نیم درصد و دو  از یک میلیون ریال به باال ازدوسال ویک روز به باال براي هر ماه  4

  باشدمی مبلغ چک جریمه دیرکرد چکهاي تقسیطی به ازاي هر روز تأخیر یک درصد  بصرهت
  

  آینده این آیین نامه جایگزین این مصوبه خواهد گردید و شهرداري می تواند بر اساس آن اقدام نماید. در صورت تهیه وتدوین آیین نامه تقسیط در
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  فصل پنجم
  سایر واحدهاي شهرداري
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  آتش نشانی و خدمات ایمنیواحد  خدماتبهاء  )1- 5*تعرفه شماره (

  1396درسال ساختمانی هاينقشه تأئید بناء و بازدید هزینه کارشناسی و خدمات و ياخذبها*
  مبلغ(ریال)  نوع کارشناسی  
  بهاي خدمات بررسی ایمنی نقشه هاي ساختمانی مسکونی  1

  120,000  مترمربع زیر بنا 100تا 
  600  به ازاي هر مترمربع مترمربع زیر بنا 100بیش از 

  متر زیر بنا 120بهاي خدمات بررسی ایمنی نقشه هاي تجاري تا   2
  120,000  زیر بنامترمربع  50تا 

  600  مترمربع زیر بنا به ازاي هر مترمربع 50بیش از 
  بهاي خدمات بررسی ایمنی نقشه هاي ساختمانی اداري وسایر کاربریها  3

  300,000  مترمربع زیر بنا 200تا 
  950  مترمربع زیر بنا به ازاي هر مترمربع 200بیش از 

  240,000  مسکونی براي هر واحدنشانی ازمحل واحدهاي هزینه بازدیدمأموران آتش  4
  240,000  نشانی ازمحل واحدهاي صنفی براي هرواحدهزینه بازدیدمأموران آتش  5
  500,000  براي هرواحدوسایر کاربریهاصنعتی اداري نشانی ازمحل واحدهاي هزینه بازدیدمأموران آتش  6
  360,000  مسکونی در خارج از محدوده خدماتی و حریم شهرنشانی ازمحل واحدهاي هزینه بازدیدمأموران آتش  7
  600,000  وسایر کاربریها خارج از محدوده خدماتی و حریم شهرصنعتی اداري نشانی ازمحل واحدهاي هزینه بازدیدمأموران آتش  8

  برعهده متقاضی می باشد./.کارشناس اسکان ، حق مآموریت وشهر هزینه ایاب وذهاب خدماتیمحدوده در کلیه کارشناسهاي خارج از: 1تبصره 
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  اتبهاي خدمات براي خودورهاي امداد جهت ایمنی(به ازاي هر ساعت)توقف درمحل بنا به درخواست اشخاص حقیقی وحقوقی  از آتش نشانی جهت مراسم*
  مبلغ(ریال)  شرحنوع   
  480,000  فوتون  1
  

  

  امالك و ساختمانهابهاي خدمات آتش نشانی *
  مبلغ(ریال)    شرحنوع   
  براي کلیه امالك و ساختمانها با هر نوع کاربري به ازاي هر متر مربع  1

  120  عرصه
  180  اعیان

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

  (ریال)مبلغ  شرح خدمات  عنوان خدمات
  240,000  ساعت 2مدت   آموزش دوره توجیهی مقدماتی
  950,000  روز) 2ساعت ( حداکثر  12مدت   آموزش دوره تئوري و عملی
  2,400,000  روز ) 5ساعت ( حداکثر  24مدت   آموزش دوره تئوري و عملی
  3,600,000  روز) 8ساعت ( حداکثر  48مدت   آموزش دوره تئوري و عملی
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  آرامستان بهاء خدمات  )2- 5عرفه شماره (ت
  

  (ارقام به ریال)آرامستان  قبور  خدماتبهاء تعرفه *
  

  ریال می باشد  360,000خاکی مبلغ  رهزینه حفر قب-
  ریال می باشد . 240,000مبلغ  میتهزینه دفن هر -

  
  انجام هرگونه عملیات(احداث و بازسازي قبور و صورت قبر و...)باید با مجوز شهرداري انجام گیرد. 
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  بهاء خدمات واحد کشتارگاه ) 3- 5شماره ( *تعرفه
  

  :باشد)می(قیمتها به ریال سطح شهرداراي مجوز احشام وحمل گوشت جهت قصابیهاي هزینه ذبح
  پلمپ  حملکرایه  برچسب  پیش سردکن  خدماتي بها  عوارض  واحد  شرح  

  ساعت اضافی  ساعت24تا
  500  10,000  1,000  1,000  15,000  20,000  5,000  رأس  گوسفند  1

  500  10,000  1,000  1,000  15,000  20,000  5,000  رأس  بز  2

  500  50,000  2,000  4,000  60,000  60,000  20,000  رأس  گاو  3

  500  50,000  2,000  4,000  60,000  70,000  20,000  نفر  شتر  4

  500  40,000  1,000  2,000  30,000  60,000  20,000  قطعه  شترمرغ  5

  500  1,000  500  500  1,000  2,000  2,000  قطعه  انواع طیور  6
  

  توضیحات:
  محاسبه و اخذ خواهد گردید %25افزایش: مبالغ هزینه هاي مذکور براي سایر افراد حقیقی و حقوقی با 1بند
ورت پرداخت کلیه هزینه :درصورت واگذاري کامل کشتارگاه به صورت اجاره به بخش خصوصی عوارض ذبح دام وطیور باید به حساب شهرداري واریز گردد و بخش خصوصی در ص2بند

  باشد.هاي مربوط به کشتارگاه از پرداخت سایر ستونهاي مربوط به شهرداري معاف می 
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  فضاي سبزخدمات واحد  ) 4- 5شماره ( *تعرفه بهاء
  امالك و ساختمانها سبز بهاي خدمات فضاي*

  مبلغ(ریال)    شرحنوع   
  براي کلیه امالك و ساختمانها با هر نوع کاربري به ازاي هر متر مربع  1

  120  عرصه
  180  اعیان

  به تمام ساختمانها تعلق می گیرد ودر زمان مراجعه و یا همزمان با عوارض نوسازي بصورت سالیانه اخذ می گردد . فضاي سبز:    بهاي خدمات  1تبصره 
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  گزیکتعرفه عوارض شهرداري 
  

) قانون مالیـات بـر   50) ماده پنجاه(1به استناد تبصره یک( گزیکشهرداري 1396سال عوارض تعرفه 
قانون تشکیالت، وظـایف وانتخابـات   77وهمچنین ماده 71ماده  26 ، و16، 9ارزش افزوده و بندهاي

شوراهاي اسالمی کشور ودستورالعملها وآئین نامه هاي اجرائی، و اصالحات بعدي  آن،طبق پیشـنهاد  
ــماره  ــهرداري ..........مورخ .............ش ــک ش ــه   گزی ــاديدرجلس ــماره  ع ــورخ ...ش م

  به تصویب رسید. گزیکشوراي محترم اسالمی شهر .................
  

  گزیک درآمدشهرداري واحد


