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 صفحه شرح عوارض کد عوارض فصل ردیف

 7 وسایر مستنداتمستندات قانونی وضع عوارض  - اول 1

 6 (Pضریب ) - اول 2

 7 (Pدر جدول ضریب ) انواع کاربریوه دسته بندی نح - اول 3

 9 برای تعرفه های مورد استفاده (عرصه) Pمقادیر  - اول 4

 13 کشیعوارض صدور مجوز حصار 1-2 دوم 5

 14 عوارض زیربنا درحد تراکم برای دو بخش مسکونی و غیر مسکونی 2-2 دوم 6

 14 عوارض زیربنا مازاد تراکم برای دو بخش مسکونی و غیر مسکونی 3-2 دوم 7

 15 عوارض بالکن و پیش آمدگی 4-2 دوم 8

 16 عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک 5-2 دوم 9

 16 عوارض تمدید پروانه ساختمانی 6-2 دوم 11

 17 عوارض تجدید پروانه ساختمانی 7-2 دوم 11

 18 عوارض آتشنشانی)هنگام صدور پروانه( 8-2 دوم 12

 18 مربوطه برای زیربناهای مسکونی و غیر مسکونیعوارض عدم تامین پارکینگ  با توجه به قوانین و ضوابط  9-2 دوم 13

 21 عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری 11-2 دوم 14

 21 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری 11-2 دوم 15

 21 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری 12-2 دوم 16

 22 عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات وتجهیزات شهری 13-2 دوم 17

 23 بر مشاغلعوارض  14-2 دوم 18

 49 نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوععوارض تردد وسایل  15-2 دوم 19

 51 عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی 16-2 دوم 21

 52 بهاء خدمات کارشناسی و فنی 1-3 سوم 21

 53 عمومیبهای خدمات  2-3 سوم 22

 55 رامستانآبهاء خدمات سازمان  3-3 سوم 23

 58 فضای سبزاداره بهای خدمات  4-3 سوم 24

 64 بهای خدمات اداره خدمات شهری 5-3 سوم 25

 71 بهای خدمات سازمان اتش نشانی 6-3 سوم 26

 74 بهاء خدمات سازمان حمل و نقل و ترافیک 7-3 سوم 27

 81 بهاء خدمات اداره عمران و بازآفرینی 8-3 سوم 28

 88 بهاء خدمات آماده سازی 9-3 سوم 29

 89 بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر 11-3 سوم 31

 91 واحد اجرائیات  بهای خدمات 11-3 سوم 31
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 :مستندات قانونی مرتبط با عوارض مستندات قانونی وضع عوارض و سایر

 :4/21/2441آيين نامه مالي شهرداريها مصوب 

 
بسته به آن وصول یا عه و واهر شهرداری دارای  تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تاب -امه مالی شهرداری هاآیین ن 31ماده 

 ییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغ تحصیل می شود، درج و هر نوع
نامه آیین هیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.) وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع ت

 (1375انتخاب شهرداران مصوب اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و 
 

 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابت شوراهای اسلامي کشور:
 : وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است -08ماده 

 تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل های وزارت کشور  -9
 . شود می یاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلامس نظرگرفتن در با آن میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب – 16

 .نامه مالی و معاملات شهرداری ها آیین رعایت با آن به وابسته های سازمان و شهرداری توسط شده ارائه خدمات نرخ تصویب – 26
 تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری. -27

هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمد های اهالی به منظور تأمین بخشی از  -85ماده 
 اقدام نماید.

 ( 21/2/2431)مصوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامي 
گیرد. های همان منطقه قرار میها یا دهیاریرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداریهای آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظعوارض حاصل از چشمه -بند ب  36ماده 

های گردشگری شهرستان صرف زیرساختریزی رسد، با تصویب کمیته برنامهریزی و توسعه استان میمنابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه
 .شودهمان منطقه می
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 درآمد پايدار و هزينه شهرداری ها و دهياری ها؛قانون 
( 1تورالعمل اجرائی موضوع تبصره یک)دس»و دستورالعمل ها و ضمائم آن منجمله  1/4/1411مصوب « قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها»مستند اصلی تهیه و تنظیم این دفترچه و تعرفه های آن 

 می باشد،  به عنوان آخرین قانون مصوب 213726 -31/9/1411ابلاغی  «ی ها( قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیار2ماده دو)

 
 باشد. ه و سرویس های لازم مییک واحد مسکونی : عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته می شود و شامل اتاق ، آشپزخان

 باشد. اریف و مفاهیم کاربری های شهر میخصوص طرح تدقیق تعشورای عالی شهرسازی و معماری در 11/3/1389تعاریف واصلاحات بکار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه مورخ: در شهرسازی انواع کاربری

 

 (:Pضریب )
و سایر تعرفه  عوارض نوسازی موضوع قانون نوسازی و عمران شهری ،بهاء خدمات ،( در کلیه فرمول های محاسباتی این تعرفه یعنی تعرفه های عوارضpمنظور از ) :چهتعرفه های این دفتردر محاسبات  Pضریب 

در املاکی که دارای چند بر و  در فرمولها اعمال می گرددو بدون تغییر یده و مستقیماً تهیه گرد یعددی است بر مبنای ریال که بر اساس قوانین و مستندات)به شرح ذیل( در قالب جدول ،تربت حیدریههای شهرداری 
 گیرد.می قرار ( بالاترین بر ملاک عمل p( متفاوت می باشد، ارزش )pبا ارزش های)

املاک از جداول و ضوابط دفترچه ارزش معاملاتی است که  تربت حیدریهارزش معاملاتی شهر جدول مبلغ پایه اولیه برای محاسبه اعداد قرار گرفته در  ( جدول؛Pقوانین، مقررات و منابع اعمال شده در محاسبه)
 لازم الاجرا می باشد 1/1/1411یخ رسیده و از تار تربت حیدریه به تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک شهرستان 31/11/1411که در تاریخ  ،تربت حیدریهشهرستان 

( قانون مالیات های مستقیم 64قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها؛ مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده ) 2ده بخش الف تبصره یک ما 7بند 
 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد. 3/12/1366مصوب
( قانون مالیات های مستقیم علاوه بر 64قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها؛ استفاده از شاخص ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده) 2تبصره یک ماده دستورالعمل اجرائی موضوع  7ماده  2تبصره 

وارض و بهاء خدمات برای هر یک از عناوین توسط شوراها مجاز می باشد. صرفاً در ( قانون(، به عنوان شاخص محاسبه ع2( قسمت )الف( ماده )7ضریب تعدیل پیشنهادی برای هر یک از شاخص ها )طبق بند )
دهندگان می توانند با توجه به عنوان و مقتضیات محلی و با رعایت  مواردی که هیچ شاخصی جهت تدوین ضابطه محاسبه عوارض، بهاء خدمات و ترتیبات وصول آن در جدول مربوطه تعیین نشده است، پیشنهاد

 بط نسبت به تعریف شاخص و استفاده از آن در رابطه محاسبه میزان عوارض و بهاء خدمات استفاده نمایند.ضوا
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با  1366های مستقیم مصوب سال ( قانون مالیات 64قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها؛ در صورت استفاده از ارزش معاملاتی موضوع ماده ) 2دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره یک ماده  19ماده 
د بود. ( قانون مذکور، باید در محاسبه عوارض لحاظ گردد. مبنای ارزش معاملاتی آخرین دفترچه تقویم املاک ملاک عمل در زمان تصویب عوارض خواه3اصلاحات و الحاقات بعدی ضریب تعدیل موضوع تبصره )

درصد  16وزیران معادل هیئت محترم  28/12/1411ه مورخ 59636/ت29671ابلاغیه شماره  1412( قانون مالیات های مستقیم برای محاسبه عوارض سال 64( ماده )3ملاک عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره )
 می باشد.

 : توجه 
  :بایستی رعایت شوددر عناوین این دفترچه   1412های عوارضی سال موارد ذیل در کلیه تعرفه

ان یا فلکه واقع شده باشد د بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدچنانچه ملکی دارای چن  .1
 گردد محاسبه خواهد شد.عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می

عوارض متعلقه به ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف،پس از وصول جرائم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  3/2/85مورخ  48و همچنین دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587جه به دادنامه شماره با تو .2
 نرخ روز محاسبه خواهد شد.

 قانون شهرداری است. 77، کمیسیون موضوع ماده ی خدماتو بها مرجع رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض .3

 قابل وصول است. شهرو حریم در داخل محدوده موضوع این تعرفه عوارض  .4

ذیل ماده  تبصره گردد با رعایتبینی میهایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش( و یا معافیت17/2/87پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (های مصوب معافیت قوانین و مقررات مربوط به .5
  قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود. 181

 

 :(Pدر جدول ضريب ) انواع کاربرینحوه دسته بندی 
شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر می باشد. اما از آنجا که  11/3/1389رداری ها براساس مصوبه مورختعاریف واصلاحات بکار رفته در حوزه کاربری در شه

یک جدول جدید طراحی گردیده که در آن کاربری ام وانطباق این دو جدول دسته تقسیم گردیده اند لذا با ادغ 4در دفترچه ارزش معاملاتی مصوب کمیسیون تقویم املاک ارزش عرصه املاک با توجه به کاربری به 
برای ارزش گذاری  Pکاریری ها دسته بندی و در قالب جدول بر اساس جدول ذیل مشخص و تعریف گردیده اند و نهایتاً و کاربری های مصوب شورای عالی شهرسازی با ردیف ملاتی دارائی های دفترچه ارزش معا

 قرار گرفته است لذا ضرایب تعدیل کاربری در دفترچه ارزش معاملاتی قابل اعمال نمیباشد. ومبنای محاسبه عوارضات  گردیده استانجام  و با ارزش معاملاتی کاربری مسکونی  ن تعرفهمحاسبات ای
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 .می نماید زاد و ...( ضریب دسته اول به یک تغییرتبصره : در عوارضی که تخلف از قوانین صورت پذیرد یا مازاد ضوابط هستند همچون )تراکم مازاد، حذف پارکینگ غیر مجاز، طبقه یا واحد ما .1

 

 

 

 

 

دسته بندی 

 بهره برداریها
 بهره برداریها

 ضریب بهره برداری

 k 

 0 طبیعی، اراضی فاقد بهره برداری، فضای باز و سبز عمومی، مذهبی، گورستان، زمین بازی دامداری داخل محدوده، آثار و محوطه های با ارزش تاریخی، پارکینگ و توقفگاه، حریم مسیر برق فشار قوی لوله گاز و نفت، عناصر و عوارض باغداری، کشاورزی و دسته اول

 دسته دوم

 خدمات رفاهی اجتماعی،اکم کم متوسط زیاد، اقامتی، کمپینگ، متل، مهمانپذیری و مسافرخانه، هتل، پایانه مسافربری، پذیرایی و جهانگردی، تفریحی و تفرجگاهی، مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی، مسکونی تر

 فرهنگی و اجتماعی با عملکرد شهری سطح محله یا ناحیه، ورزشی

 

1 

 1.5 رمانی، تاکسی تلفنی، تجهیزات عمومی، آموزش عالی، آموزش غیر دولتی، بهداشتی و د دسته سوم

 دسته چهارم
محصور غیر مسقف ، مسقف غیر محصور ( بهره برداری تجاری  فضای باز ،) بهره برداری تجاری کارگاهی باز هی، کشاورزی و دامداری خارج از محدوده،انبارداری،بازارچه صنعتی، پارک صنعتی، کارگاهها، پایانه باربری، پمپ بنزین، خدمات شخصی و عمومی، صنایع بزرگ  ، صنایع کوچک و کارگا

 کارگاهی باز فقط شامل تغییر بهره برداری
2 

 2.5 بهره برداری تجاری کارگاهی بسته شامل عوارضات و تغییر بهره برداری ، صور (بهره برداری تجاری کارگاهی بسته ) انباری و کارگاهی مسقف و محاداری خصوصی، مختلط مسکونی تجاری اداری، انتظامی، آموزشی دولتی، تاسیسات عمومی، تاسیسات نظامی،  دسته پنجم

 دسته ششم
 تجاری داری و تجاری مثل دفتر فروش و دفتر کار جزء بهره برداری در هر دو بهره برداری تجاری کارگاهی فضای ا ار،تجاری مرکز شهری، تجاری مرکز محله، تجاری مرکز ناحیه، تجاری نواری، اداری دولتی، بازار روز، پاساژ های تجاری، میادین میوه و تره ب

 
3 

1 
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 برای تعرفه های مورد استفاده (عرصه) Pمقادير 
 

ابلاغیه ( قانون مذکور، 3ضریب تعدیل موضوع تبصره ) و با اصلاحات و الحاقات بعدی 1366( قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 64موضوع ماده ) از کاربری مسکونی درصد ارزش معاملاتی 16معادل  Pمقادیر 
 . مبنای ارزش معاملاتی آخرین دفترچه تقویم املاک به شرح پیوست میباشد.یئت محترم وزیران تعیین گردیده 28/12/1411ه مورخ 59636/ت29671شماره 

 

 فرماييد:و رعايت به نکات ذيل توجه  2411برای سال  قبل از انجام محاسبات در تعرفه های اين دفترچه
الزامی می باشد. اما در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض برابر ضوابط و  تربت حیدریهمع، تفضیلی و هادی مصوب شهر در تمام موارد مربوط به شهرسازی رعایت ضوابط و مقررات فنی طرح های جا -1

 مصوبات این دفترچه اقدام میگردد. 

ئم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف ، عوارض  و سایر هزینه هیأت عمومی دیوان عدالت پس از وصول جرا 3/2/85مورخ  48و همچنین دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587با توجه به دادنامه شماره  -2
 های متعلقه به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.

 قانون شهرداری است.  77مرجع رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ، کمیسیون موضوع ماده  -3

وصول است و ارائه خدمات در خارج از محدوده بر اساس صرفه و صلاح شهرداری با احتساب نرخ روز محاسبه و اخذ می  قابل  و حریم شهرخدماتی حدوده این تعرفه در داخل مفصل های موضوع عناوین   -4
 گردد.

 اقدام دیگری محاسبه گردد. ئی بدون نیاز بهو مقدار خروجی عوارض عنوان مربوطه به ریال می باشد و در تمامی موارد سعی گردیده مبلغ نها استواحد مبالغ در تعرفه ها ریال  -5

و یا پیش آمدگی و بالکن به شرح ذیل اخذ می گردد و دریافت در هنگام محاسبه و اخذ عوارض از زیربنای مورد درخواست یا احداثی املاک، از هر مترمربع تنها یکی از عوارض زیربنا و پذیره یا تراکم   -6
 نوع می باشد؛همزمان بیش از یکی از این عناوین مم

 و اخذ می گردد.: مساحت زیربنای مورد درخواست یا احداثی تا سقف تراکم پایه در هر کاربری بر اساس تعرفه عوارض زیربنا یا پذیره همان کاربری محاسبه 1-1
( 2-1و  1-1رأی بر ابقای آن داده باشد و عوارضی طبق ردیف های بالا) 111که کمیسیون ماده  : باقیمانده مساحت زیربنای مورد درخواست یا احداثی مازاد بر تراکم پایه و همچنین مازاد بر تراکم مجاز1-2

 برای آن دریافت نگردیده است بر اساس تعرفه عوارض تراکم همان کاربری محاسبه و اخذ می گردد.

وارض صدور پروانه ساختمانی محاسبه و اخذ می گردد، برای هر ملک مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تعرفه هایی نظیر عوارض تجدید و تمدید پروانه ساختمانی، آتش نشانی و... که درصدی از ع -7
 یافت می گردد.و نهایتاً درصد مورد نظر از مجموع آن در) حصارکشی + زیربنا و پذیره + تراکم + پیش آمدگی + مستحدثات واقع در محوطه املاک + تأسیسات و تجهیزات ( به نرخ روز محاسبه گردیده 
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 فصل های این دفترچه به شرح ذیل تهیه و تنظیم گردیده است: -8

( قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری 2( ماده دو)1دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره یک) 28ماده »در اجرای ،تربت حیدریه قابل وصول در شهرداری  این دفترچه شامل عوارض فصل دوم: 8-1
  .باشد می «ها
( قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و 2( ماده دو)1دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره یک) 29ماده »در اجرای، تربت حیدریه قابل وصول در شهرداری  : فصل سوم این دفترچه شامل بهاء خدمات8-2

 باشد. می «دهیاری ها
( قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری 2( ماده دو)1دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره یک) 24ماده »در اجرای، تربت حیدریهقابل وصول در شهرداری  عناوین درآمدیسایر : فصل چهارم این دفترچه شامل 8-3

 می باشد. «ها و دهیاری ها

باشد و رعایت سقف افزایش چهل  چهل درصد میه میزان تورم اعلامی مراجع ذیصلاح ومعادل قانون در امدهای پایدار و هزینه شهرداریها حداکثر رشد عوارض نسبت به سال قبل ب 2ماده  8در اجرای بند  -9

 وصول کلیه عوارضات الزامی است. درصد نسبت به سال قبل در

درصد  31بنای محاسبه عوارضات لایحه سال قبل با افزایش تر از سال قبل شود ممدرصد کمتر شود در مواردی که ک 31بایست از عوارض سال قبل و با افزایش  در هرصورت عوارض برابر این لایحه نمی -11

  .میباشد

عوارض و صدور پروانه  کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور به عنوان اقشار کم درامد تلقی شده و از پرداخت  ضوابط اجرایی درامدهای پایدار 15به استناد ماده   -11
  بار و یک واحد تا سقف الگوی مصرف معاف خواهد بود  در مورد ایثار گران قانون جامع خدمات رفاهی ایثار گران ملاک عمل خواهد بود . ساختمانی برای یک

انین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از قو 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال   51ماده  3تنفیذ تبصره  1411قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  55ماده  1مستند به بند  -12
 پرداخت عوارض ملغی شده است .

منوط به تسویه   و پاسخ نقل و انتقال ا حساب و پایان کارشهرداری مکلف است هنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه مطالبات معوقه و جرایم متعلقه ملک را تعین تکلیف کرده و وصول نماید . صدور مفاص -13
 باشد . با شهرداری میکامل ساب ح

منوع  میباشد .صرفا عناوین عوارض و بهای خدمات مندرج در از تاریخ  ابلاغ   دستور العمل و تصویب این تعرفه عوارض وضع هر نوع عنوان عوارض و بهای خدمات که قبلا به تصویب شوراها رسیده است م -14
 باشند. این دفترچه قابل وصول می

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حد اکثر  59قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط عوارض و بهای خدمات در اجرای ماده  32بر اساس تکالیف مندرج در قوانین ماده شهرداری میتواند  -15
درصد ( به اصل مبلغ عوارض و بهای خدمات اضافه خواهد شد . عوارض نوسازی و جرایم  1.5زای هرماه هزینه تقسیط )به ا ضوابط اجرایی درامدهای پایدار 16. به استناد ماده ماه اقدام نماید 36به مدت 

 مشمول این بند نخواهد شد و قابل تقسیط نمی باشد .
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 آیین نامه مالی شهرداریها قابل تمدید نمی باشد.  32چکهای تحویلی به شهرداری در جهت اجرا و رعایت ماده       -16

 )قانون درامد پایدار الزامی میباشد . 9داخت عوارض و بهای خدمات به مودی ابلاغ گردد. )رعایت ماده مهلت قانونی پر -17

در  24ر تا میزان و حداکث نسبت به مدت تاخیر موجب تعلق جریمه ای )در هنگام وصول (و به میزان دو درصد به ازای هر ماه موعد  مقرر قانونی و ابلاغ ، پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری پس از -18
 قانون درامد پایدار( 11صد  خواهد بود )ماده 

 باشد . میگردیده  ملغی گردید و وصول آنها بعد از تصویب این قانون ممنوع می وصول1412سال کلیه عوارض و بهای خدمات که قبل از  -19

ضوابط  9به استناد ماده  و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچ گونه تفاوت و تبعیضی ایجاد گردد. عناوین و نرخ عوارض و بهای خدمات مصوب برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان بوده -21
 اجرایی درامدهای پایدار

ر قسمت توضیحات هر عنوان تعرفه نیز از این علائم دفرمول تعرفه های این دفترچه)نحوه محاسبه( از یک سری علائم اختصاری استفاده گردیده که به شرح جدول ذیل می باشد و نحوه کاربرد برخی  -21
 توضیحات در لازم ارائه گردیده است

P  جدول مقادیرP )عرصه( H عمقارتفاع/).../دیوار/بنا( 

S مساحت W ).... عرض )معبر 

N تعداد واحد، مقدار سن ناوگان و...( /عددتعداد( L ).../طول)دیوار/دهانه 

J ضریب نوع شغل M وزن/جرم 

T (ساعتزمان ،)...روز، ماه و V )ارزش روز)قیمت کل به نرخ روز 

K  در جدول بهره برداریهاضریب بهره برداری D             ضریب تراکم مازاد 
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 فصل دوم
 عوارض

 
 «( قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها8( ماده دو)1دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره یک)»82موضوع ماده   
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 کشي؛عوارض صدور مجوز حصار –( 2-1ماره)*تعرفه ش

 درخواست پروانه و یا ساخت غیر مجاز دیوار محیط ملک در حد ارتفاع مجاز طبق طرح مصوب شهر موضوع : 

 نی بنای احداثی را تثبیت نموده اند.هنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا هر گونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیر مجاز که مراجع ذیصلاح قانومشمول : 

 برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد.زمانبندی : 

رفا جهت احراز مالکیت جهت املاک مشاعی مستثنی بوده و فقط شامل هزینه کارشناسی تر با استفاده از ملات  گل و یا خشکه چینی صسانتیم 28دیوار کشی تا ارتفاع صدور مجوز  .1

 میگیرد.

 قانون شهرداری محاسبه و اخذ می گردد. 111عوارض صدور مجوز حصار برای صدور مجوزهای حصارکشی و در اجرای ماده  .8

ید به تأیید کتبی رج نماید( و حصار اجرا شده باارتفاع مجاز برای حصار مطابق ضوابط طرح های مصوب شهر خواهد بود.)شهرداری مکلف است ارتفاع حصار را به تفکیک نوع آن در مجوز صادره د .3

 کارشناسان شهرداری برسد درغیر اینصورت به عنوان ملک فاقد حصار تلقی می گردد.

 ماه می باشد 12ار مجوز حصارکشی بر اساس موقعیت، مساحت و وضعیت ملک توسط شهرداری تعیین می گردد که حداکثر مدت اعتب .4

 فرمول : 

 مأخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع مصالح حصار دیفر مأخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع مصالح حصار ردیف
 P*L*H*5 فلز P*L*H 2*10 بتن 1
 P*L*H*3 فنس و سایر P*L*H 4*8 آجر، بلوک، سنگ 3
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 عوارض زيربنا درحد تراکم برای دو بخش مسکوني و غير مسکوني –( 1-1*تعرفه شماره)

 

 نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف
 P*S*K*75 در سطح وکلیه طبقات 1

 توضیحات:
رأی بر ابقای آن داده باشد بر اساس تعرفه  111می گردد و مساحت مازاد بر تراکم پایه و همچنین مازاد بر تراکم مجاز که کمیسیون ماده  و اخذ زیربنا در حد تراکم پایه بر اساس این تعرفه محاسبه: مساحت 1بند

 .می گردد و دریافت همزمان این دو تعرفه از یک بخش از زیربنا ممنوع می باشدو اخذ محاسبه  غیر مسکونیو  یعنی عوارض تراکم برای کاربری مسکونی 3-2شماره 
ر بنای محدوده تراکم ام شهرداری در سطح اشغال و در زی: مساحت پارکینگ مورد نیاز که در ملک با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طبق طرح های مصوب شهر)هادی،جامع،تفضیلی و...( بر اساس الز2بند

 مجاز احداث گردیده است شامل محاسبه عوارض زیربنا نمی گردد.

  

 عوارض زيربنا مازاد تراکم برای دو بخش مسکوني و غير مسکوني –( 4-1*تعرفه شماره)

 

 نحوه محاسبه عوارض طبقات ردیف
 P*S*K*D*75 در سطح وکلیه طبقات 1

 

 درصد تراکم مازاد: D=1+(E/100)                                                                E : توضیحات
ه کبرای بخشی از بنا و مساحت مازاد بر تراکم پایه و همچنین مازاد بر تراکم مجاز  و غیر مسکونی با کاربری مسکونی )احداثی( یعنی عوارض زیربنا 2-2مساحت زیربنا در حد تراکم پایه بر اساس تعرفه شماره 

ممنوع می می گردد و دریافت همزمان این دو تعرفه از یک بخش از زیربنا و اخذ تعرفه محاسبه این بر اساس استان و طرح های مصوب  5کمیسیون ماده مصوبات و  رأی بر ابقای آن داده باشد 111کمیسیون ماده 
 باشد.

 

saedi
Draft



  05صفحه                          0412سال                      تربت حیدریهرداری شه عوارض و بهای خدمات تعرفه

 02/00/0410 :مورخ 44شماره: مصوبات جلسه رسمی  0: بند تربت حیدریهشورای اسلامی شهر مصوبه  01/12/0410 :مورخ 24742 شماره: :نامهتربت حیدریه شهرداریلایحه پیشنهادی 

 

 فید هر طبقه با استفاده از جدول ذیل تعدیل می گردد و جمع زیربناهای تعدیل شده طبقات به عنوان زیربنای مفید فرمول استفاده خواهد شد: در بهره برداریهای تجاری واداری خصوصی مساحت زیربنای م 1تبصره 

 : درمحاسبات جدول فوق مبلغ نباید از مسکونی کمتر شود . 2 تبصره  . 

 ضریب تعدیل طبقات

 0.4 زیرزمین دوم و کمتر

 0.6 زیرزمین اول

 1 همکف

 0.5 اول

 0.35 دوم و بیشتر

 0.5 نیم طبقه )ضریب در همان طبقه(

 0.7 انباری )ضریب در همان محل(

  

 عوارض بالکن و پيش آمدگي  -( 4-1*تعرفه شماره)
 

در هر طبقه. پیش آمدگی مفید جز زیربنای مفید ساختمان محسوب می عوارض بر پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی درکلیه بهره برداری ها در معابر عمومی در حد مجاز آخرین طرح مصوب شهر موضوع : 

 شود و پیش آمدگی غیر مفید جز زیربنای مفید ساختمان نمی باشد.

 ی را تثبیت نموده اند.گونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیر مجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثمراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هرهنگام صدور پروانه با تصویب مشمول :

 برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. زمانبندی : 
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 فرمول : 

 ضریب بهره وری  ضریب  S P نوع پیش آمدگی 

 ره برداریهابرابرجدول دسته بندی به 151 قیمت منطقه جمع مساحت پیش آمدگی مفید در طبقات 111وابقا در کمیسیون ماده  پیش آمدگی مفید در اخذ پروانه

 برابرجدول دسته بندی بهره برداریها 21 قیمت منطقه جمع مساحت پیش آمدگی غیر مفید در 111و ابقا در کمیسیون ماده  پیش آمدگی غیرمفید در اخذ پروانه

 برابرجدول دسته بندی بهره برداریها 111 طقهقیمت من جمع مساحت پیش آمدگی کلی در طبقات پیش آمدگی درساختمانهای مسکونی به حیاط خلوت در ساختمانهای جنوبی

 

 عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک؛ –( 5-1*تعرفه شماره)

   (ر استخو یا در محوطه حیاط یا پشت بام ، انواع پارکینگ مسقف   آلاچیقتثبیت در کمیسیون ماده صد )هرگونه  ,ا در صورت احداث غیر مجاز هنگام صدور مجوز احداث و ی موضوع :

 و یا هر گونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیر مجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند. با تصویب مراجع ذیصلاحهنگام صدور پروانه مشمول : 

                         برای یک بار دریافت می گرددزمانبندی : 

          P×S×30            :                               فرمول 

   
 محاسبه میگردد.  3-8و یا  8-8منظور از پارکینگ مسقف مستحدثاتی است که از دو طرف باز بوده در غیر  اینصورت برابر تعرفه  : 1تبصره 

 

 ؛عوارض تمديد پروانه ساختماني –( 1-1*تعرفه شماره)
 

گردد. در این  ر پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه تمدید میدر صورتی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده د
 ؛صورت عوارض تمدید پروانه به شرح زیر می باشد

 .برای سال اول رایگان می باشد -1
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 روز درصد عوارض صدور پروانه به نرخ 3برای سال دوم  -2

درصد عوارض صدور به نرخ روز  21افزایش می یابد تا به  زنرخ روساختمان تکمیل نشود عوارض تمدید پروانه هرسال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به  ماگر همچنان در پایان سال دو -3

  .گردد لغبا

 توضیحات:

 
 شده باشد علیرغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می گردد  اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع:  1بند 

 قیف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشدکه به دستور مراجع قضایی یاشبه قضایی تو املاکی-: 2بند 
 قتضیات محلی تاریخ اتمام عملیات ساختمانی طبق جدول ذیل برای پروانه های صادر رعایت گردد.قانون نوسازی و عمران شهری با رعایت مقررات ملی ساختمان و م 29ماده  2مطابق تبصره  - 3بند 

 

 حداقل زمان اتمام عملیات مساحت زیربنا  متر مربع ردیف
 ماه 12 311تا  1

 ماه  24 2111تا    311 2

 ماه 36 5111تا    2111 3

 ماه  48 11111تا  5111 4

 ماه  61 11111بیش از  5
 

 عوارض تجديد پروانه ساختماني؛ –( 7-1*تعرفه شماره)
 

ای توسعه شهری تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد، در صورتی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد، در صورتی که ضوابط طرح ه
 و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می گردد.د همه شرایط پیش گفته پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می گردد در این حالت پروانه جدید به نرخ روز صرفاً در صورت وجو

  عرفه عوارض محاسبه و وصول می گردد.مازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تصرفاً عوارض زیربنا را داشته باشد  معتبر لازم به توضیح است در مواردی که مودی درخواست اصلاح پروانه ساختمانی
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 ؛( عوارض آتشنشاني)هنگام صدور پروانه(8-1*تعرفه  شماره )

 
 نحوه محاسبه عوارض

 * عوارض صدور پروانه)حصارکشی+زیربنا+تراکم+پیش آمدگی+مستحدثات( 8.84
 

 م تامين پارکينگ  با توجه به قوانين و ضوابط مربوطه برای زيربناهای مسکوني و غير مسکوني عوارض عد( 3-1*تعرفه شماره)
 

ه و ضوابط طبق طرح جامع و تفصیلی شهر تربت حیدریدر اجرای طرح تفصیلی در صورتی که هنگام صدور پروانه و تثبیت بنای موجود طبق قوانین مربوطه، تعداد واحد و متراژ پارکینگ مورد نیاز  موضوع :

 مساحت کسری و یا حذف واحدهای پارکینگ و به منظور جبران کمبود پارکینگ شهر دریافت میگردد. مرتبط تامین نگردیده باشد، عوارض فوق برای هر متر مربع از 

از که مراجع ذیصلاح قانونی بنای احداثی را تثبیت نموده اند. املاک به دسته های ذیل تقسیم هنگام صدور پروانه با تصویب مراجع ذیصلاح برای ارائه و یا هر گونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیر مجمشمول : 

 می شود :

ود در بهره و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی ش 5کمیسون ماده : حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات،  گروه یکحذف پارکینگ مجاز بهره برداریهای  .1

 برداریهای دسته چهارم تا ششم طبق جدول دسته بندی بهره برداریها.

و ضوابط طرح که اجازه ایجاد پارکینگ در ملک داده نمی شود در بهره استان  5یسون ماده : حذف واحد پارکینگ در موارد پنج گانه، قوانین و مقررات، کم گروه دوحذف پارکینگ مجاز بهره برداریهای  .2

 یهای دسته اول تا سوم طبق جدول دسته بندی بهره برداریهابردار

 حذف پارکینگ غیر مجاز : امکان ساخت پارکینگ وجود دارد ولی اجرا نگردد. .3
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 کسری متراژ پارکینگ : اصل فضای ماشین طبق ضوابط تامین شده است ولی کسری متراژ حرایم دارد. .4

 از پیشروی تامین شده است.پارکینگ در حیاط : در فضای حیاط و در فضای بیشتر  .5

 برای هر بار ساخت یا تجدید بنا دریافت می گردد. زمانبندی : 

 فرمول : 

 توضیحات ضریب S P نوع پارکینگ 

 ریال  111/111/611با سقف قیمت هر واحد پارکینگ  250 قیمت منطقه ای جمع مساحت کسری پارکینگ حذف پارکینگ مجاز بهره برداریهای گروه یک

 ریال 111/111/411با سقف قیمت هر واحد پارکینگ  150 قیمت منطقه ای جمع مساحت کسری پارکینگ ارکینگ مجاز بهره برداریهای گروه دوحذف پ

  50 قیمت منطقه ای جمع مساحت کسری پارکینگ کسری متراژ پارکینگ

  40 قیمت منطقه ای جمع مساحت کسری پارکینگ پارکینگ در حیاط

 

متری  24و باغملی و حاشیه کلیه بازارها و حاشیه خیابانهای برداری اصلی کلیه بهره برداریها دسته چهارم تا ششم حاشیه خیابانهای منشعب از میدان امام تا میادین باغسلطانی، امداد، بسیج، دژبان منظور از بهره 
 شوند. و بیشتر است. سایر مکانها بهره برداری فرعی محسوب می

 ماده صد در نظر گرفته شود.  11دم اجرای پارکینگ در ساختمانهایی که به کمیسیون ماده صد ارجاع می گردد این عوارض به عنوان تبصره در صورت ع :1تبصره 
 بابت عوارضات کسرویاحذف پارکینگ حساب جداگانه ای درنظر گرفته شود: 2تبصره 
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 ن کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری؛عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيي –( 21-1*تعرفه شماره)

 

 نحوه محاسبه عوارض
V*K 

 
 توضیحات:

 : عوارض موضوع این تعرفه در صورتی که به درخواست مالک، ملک فاقد کاربری تعیین کاربری شده ، مشمول پرداخت این عنوان عوارض می گردد.1بند
 .K= ضریب کاربری درخواستی(  –)ضریب کاربری مجاز : 2بند
میبایست تا پایان سال جاری تدوین و به به ریال برابر دفترچه قیمت روز مورد تایید هییت کارشناسان رسمی دادگستری که با کاربری مجاز   بعد از رعایت بر اصلاحی ارزش روز کل عرصه ملک V: منظور از  3بند

 تصویب شورای اسلامی شهر برسد. 

 

 افزوده ناشي از تغييرکاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری؛عوارض ارزش  –( 22-1*تعرفه شماره)

 

 نحوه محاسبه عوارض
V*K 

 توضیحات:
ه باشد، تا زمانی که مالک ت مالک برای تغییر کاربری ثبت نشد: عوارض موضوع این تعرفه در صورتی که به درخواست مالک، کاربری ملک تغییر یابد ، مشمول پرداخت این عنوان عوارض می گردد. اگر درخواس1بند

 درخواست بهره برداری از کاربری جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت این عنوان نمی گردد.
 Kضریب کاربری درخواستی( =  –)ضریب کاربری مجاز : 2بند
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 ضریب ( برابر جدول دسته بندی کاربری هادسته کاربری )

 8 اول

 8.0 دوم

 8.0 سوم

 8.0 چهارم

 8.5 پنجم

 8.0 ششم
میبایست تا پایان سال جاری تدوین و به دفترچه قیمت روز مورد تایید هییت کارشناسان رسمی دادگستری که با کاربری مجاز به ریال برابر  بعد از رعایت بر اصلاحی  ارزش روز کل عرصه ملک Vمنظور از  : 3بند

 تصویب شورای اسلامی شهر برسد.

 

 ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های توسعه شهری؛ عوارض –( 21-1*تعرفه شماره)
 توضیحات:

 رای یک بار قابل وصول می باشد.: عوارض موضوع این تعرفه در صورتی که زمین یا ملکی بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد گردد ب1بند
 

باشد ولی جعل عوارض بر این حق، در فررض وجرود حرق اخذ حق مشرفیت، که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام میشورای محترم نگهباان ) 2/5/59مورخه  95/112/1661برابر نامه شماره 

 (.جعل عوارض توسط مقنن، شرعاً مانعی ندارد

 موضوع : 

 زش افزوده دارند از هر قطعه ملک عوارض زیر وصول می شود.قطعات ملکی که بر اثر تعریض یا بازگشایی معابر درحاشیه معبر قرار می گیرند و بر اثر آن ار

 احداثی را تثبیت نموده اند. هنگام صدور پروانه با طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز و یا هر گونه پاسخ به بناهای ساخته شده غیر مجاز که مراجع ذیصلاح قانونی بنایمشمول : 
 ور ملک و یا مشرف شدن به معبر جدید.برای هر بار تغییر عرض معبر مجازمانبندی : 

 

  رمول :ف
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  یک دهم طول بر ملک مشرف شده× V × عرض معبر جدید)  –(عرض معبر قدیم × مساحت کل ملک باقی مانده  

  عرصه باقیمانده  (محاسبه شده طبق دفترچه قیمت روز امالك مصوبه شوراي شهر) بیشتر نباشد.ارزش روز  %30از سقف قیمت :

  اخذ خواهد شدمتر در فرمول لحاظ و عوارض حق مشرفیت 20متر باشد مساحت تا عمق 20درصورتیکه عمق پالك بیش از: 1تبصره 

  در صورت اشراف ملک به معبري که قبال به آن دسترسی نداشته است فرمول فوق در دو و نیم ضرب خواهد شد.: 2تبصره 

  . در صورتی که ملک فقط عقب نشینی از محل پخی دارد شامل عوارض ارزش افزوده نمی شود: 3تبصره 

  . بین معابر محاسبه گردد 2/1د طول پخی به نسبت در صورتیکه عقب نشینی شامل معابر و پخی باش: 4تبصره 

   میانگین معبرقبل ازتعریض ومعبرپس ازتعریض خواهدبودقیمت ، جهت محاسبه ارزش افزوده مالك عمل :  5تبصره 

   . و با هم جمع شودجدا محاسبه شده معبر در صورتیکه از دو معبر یا بیشتر شامل تعریض گردد حق مشرفیت هر معبر با قیمت خود آن : 6تبصره 

  متر طول می باشد. 50حداکثر طول بر ملک برابر با : 7تبصره 

  . میبایست تا پایان سال جاري تدوین و به تصویب شوراي اسالمی شهر برسد.که ت کارشناسان رسمی دادگستري اروز مورد تایید هیدفترچه با یک درصد قیمت برابر است  V:8تبصره 

تسریع در  ورود به طرح و ... و  و 101روز ملک در زمان دریافت حقوقات ماده  آورد ارزشکارشناس رسمی دادگستري به شهروندان در زمان برعدم  تحمیل هزینه سنگین تسهیل امور مودیان و به جهت  : 8تبصره 

قدام و برابر مقررات هر براي کل شهر ا 1402سال هیه دفترچه قیمت روز جهت تنسبت به بایستی  شهرداري جلوگیري از تبعیض و تبانی و ایجاد وحدت رویه در قیمت کارشناسی  وامر پاسخگویی به استعالمات 

   و به تصویب شوراي اسالمی شهر برسد.  اقدام  شش ماه یکبار نسبت به بروزرسانی دفترچه مذکور

   

  عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات وتجهیزات شهري؛ –) 13- 2*تعرفه شماره(

  

  نحوه محاسبه عوارض

 100*P*S  
  توضیحات:

خانه هاي آب و فاضالب، دکل هاي برق و مخابرات وکلیه  : موارد مشمول این ردیف تعرفه عبارتند از تأسیسات و تجهیزات شهري مانند: منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، تصفیه 1بند 

  دکلهاي ارتباطی، کیوسک تلفن و...

  عوارض مورد محاسبه قرار می گیرد    ) در2مساحت کل سطح محدوده مورد استفاده توسط تاسیسات وتجهیزات شهري(موضوع بند S: براي مقدار 2بند 
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 بر مشاغل؛(عوارض 24-1*تعرفه شماره )
بازارهرای میرادین  ،جایگاه سروخت ،قانون شهرداریها ۵۵ماده  84بصورت سالیانه از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و حرف خاص از جمله مشاغل موضوع بند  اخذ این نوع عوارضموضوع : 

 میوه و تره بار و نظائر آنها که در محدوده و یا حریم شهر مشغول فعالیت می باشند امکان پذیر است.

ف حقیقی و حقوقی ، حرف خاص ، پزشکان شاغل در هسته مرکزی شهر ) در جهت اجرای طرح تمرکز زدائی( و هر گونه عنوان شغلی که از مراجع مشمول : کلیه مشاغل، حرف و صنو

 ذیصلاح مجوز اشتغال دریافت نموده باشد. و یا به صورت بدون مجوز در سطح شهر مشغول به فعالیت باشد . 

درصد مشمول جرائم دیرکرد  84درصد به ازای هر ماه تا سقف  8.۵دریافت می گردد. و در صورت عدم پردخت در سال مقرر به ازای هر ماه زمانبندی : این عوارض به صورت سالیانه 

 خواهد شد.  

 تبصره ها : 

 ایید.در زمان مراجعه مالک جهت دریافت پاسخ استعلام بایستی کلیه بدهی های صنفی شغل خود و ملک مورد تقاضا را تسویه حساب نم -1

ام نمایند در غیر اینصورت مالک کلیه مالکین املاک تجاری ) غیر مجاز ، مجاز( بایستی قبل از تسویه حساب با مستاجر خود نسبت به دریافت مفاصای حساب صنفی ملک خود اقد -8

 موظف به پرداخت عوارضات صنفی ملک تجاری خود میباشد. 

 ا پاساژ باشد بایستی عورضات صنفی کلیه مشاغل فعال و غیر فعال )ثبت در سیستم شهرسازی( تسویه حساب صنفی شده باشند. در صورتی که ملک مورد استعلام مجتمع تجاری و ی -3

اینصورت ع را واحد پیشه وران شهرداری به صورت مکتوب گزارش نمایند .در غیر ضوولی موقت و یا ابطال پروانه کسب مکلیه صاحبان حرف و مشاغل موظف میباشند در صورت تعطی -4

 مشمول پرداخت عوارض تا زمان ارائه نامه کتبی میباشند.
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   فرمول :     

 نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف 
  P*F*J*T*1 عوارض بر مشاغل مشمول قانون نظام صنفی 1

 P*F*J*T*1.2 عوارض بر مشاغل خاص 2 

 
F=24+(B/10)                                          B=S*N                                                                               

  S= فضای باز  ،نیم طبقه  ،واحد صنفی شامل طبقات  مساحت 
N  میباشد  =ضریب طبقاتی به شرح جدول ذیل 

J   =( میباشد که  یضریب شغلمقادیر مندرج در جدول ذیل )تنظیم گردیده است و در صورت درخواست شهرداری هر شش ماه یکبار در  به شهروندان ارائه می نمایندشهرداری  تی کهبر اساس نوع شغل ومیزان خدما
  ویرایش میباشد. شورای شهر قابل بازنگری و 

 قابل وصول میباشد. یا جواز فعالیت( عوارض آن پروانه کسب و )ا زمان ابطال و  در صورت عدم فعالیت و تعطیلی موقت ت می باشد  12تعداد ماه های فعالیت در سال و برابر  زمان بر حسب ضریب T: 1بند

 ه های اجرائی دولتی تعلق می گیرد و در صورتی که هر یک ازعوارض بر مشاغل به کلیه فعالیت های شغلی اعم از صنفی و غیر صنفی، خدماتی، تجاری، اقتصادی و ... به استثنای ادارات، نهادها و دستگا :2بند
 ایند نیز مشمول پرداخت عوارض موضوع این تعرفه می گردند.ادارات، نهادها و دستگاه های اجرائی دولتی اقدام به فعالیت اقتصادی خارج از وظایف عمومی خود نظیر راه اندازی فروشگاه ها و.... بنم

، جایگاه های دفاتربیمه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، دفاتراسناد رسمی،، دفاتر خدمات قضائی، 11دفاتر پلیس+الکترونیک دولت،  تعریف مشاغل خاص: بانکها، موسسات مالی واعتباری، مطب پزشکان ، دفاترخدمات :3بند
 ر مراجع مجوز تأسیس و فعالیت دریافت می نمایند.که معمولاً زیر مجموعه اتاق اصناف نبوده و از ساینظیر آنها  عرضه انواع سوخت)بنزین، نفت، گاز، نفت سفید و...(، بازارها و میادین میوه و تره بار و 

 مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.که صنفی می باشند در صورت دارا بودن مجوز صنفی  مشاغل خاص واقع درفعالیت های شغلی سایر شغلی عوارض  :4بند

  استفاده از بهره برداری مسکونی ، تجاری برای حرف پزشکی :  5بند 

 ه مرکزی شهر می باشد.معضل ترافیک شهری و اجرای طرح تمرکز زدائی در هسته مرکزی شهر و ارائه خدمات به حرف پزشکی که شامل معضلات و هزینه های سربار در هست در جهت بهبود
 مشمول : هر واحد صنفی پزشکی در ابتدای سال مالی مشمول پرداخت می باشد. 

 ه می باشد.وان پزشکان ، دندانپزشکی ، بینایی سنجی ، رادیولوژیستها ، سونوگرافی، آزمایشگاه، کلنیک های خصوصی، داروخانه ها و دیگر حِرَف وابست: حِرَف پزشکی شامل :  پزشکان ، ر 1تبصره 
، چهارراه امام خمینی، بازار روز ، میدان باغسلطانی ، کل خیابان باغملی  : به منظور رفع تمرکز زدایی از حرف پزشکی در مرکز شهر، این عوارض فقط در محدوده میدان مرکزی تا )ابتدای خیابان خیرین 2تبصره 

 )مطهری( ( دریافت می شود و در سایر نقاط شهر معاف می باشند. نقشه دقیق محدوده توسط شهرداری تهیه و به نظام پزشکی ابلاغ می گردد.
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 طبقه   n ضريب طبقاتی

 همكف  1

 منهای یك  0.7

 كمتر منهای دو و  0.5

 اول  0.8

 دوم  0.6

 سوم و بیشتر  0.4

 نیم طبقه  0.3

 فضای باز  0.5

 
 
 

 نام شغل نام اتحادیه ردیف

 ضریب شغلی 
 نام شغل نام اتحادیه ردیف

 ضریب شغلی 

j j 

1 
آرایشگران 

 مردانه

 0.01022 آرایشگران مردانه

 عکاسان 26

 0.04258 آتليه عکاسي

 گرمابه داران

0.01193 

 عکاسي و فيلم برداري

0.02453 

 شرکتهاي خدمات نظافتي
فروشندگان دوربين و لوازم 

 عکاسي
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2 
آرایشگران 

 زنانه

 0.01703 آرایشگران زنانه

27 
زعفران و 

 خشکبار

 0.03543 زعفران فروشان

 0.02725 خشکبار 0.02839 آموزشگاه آرایش زنانه

3 

آلومینیوم 

کاران قفل و 

 کلید

 0.01090 درب و پنجره الومينيوم

28 

لوازم یدکی و 

فروشندگان 

 موتورسیکلت

لوازم یدکي دوچرخه و موتور 

 سيکلت
0.01022 

 pvc 0.03407درب و پنجره 
فروشندگان دوچرخه و موتور 

 سيکلت
0.02725 

 0.01703 خریدوفروش ضایعات آلومينيوم

 لوازم خانگی 29

 لوازم خانگي

0.05678 

 0.0851 کليدسازي قفل و
نمایندگي هاي مجاز لوازم صوتي و 

 تصویري

 چاقوسازي

0.01419 

 بلور و چيني آلات

0.03407 

 لوازم کادوئي چراغ و سماورسازي

 اغذیه فروشی 4

 ميز تلوزیون 0.02044 پيتزا فروشي

 لوازم صوتي و تصویري 0.01703 فروشي اغذیه
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 ایه چي ظروفکر مرغ بریان
0.01362 

 فروشگاه چرخ خياطي کنتاکي

 کباب ترکي

 فرش و موکت 30

 0.01431 فرش فروشي دستباف

 فرش فروشي ماشيني فراورده هاي گوشتي

0.02896 

 ابزارآلات 5

 تزئينات پرده 0.05678 ابزارآلات صنعتي

 وسایل ایمني و آتش نشاني

0.01941 

 فروشيموکت و پرده 

 لوازم پرده فروشي ابزار الات بنائي

0.01362 

 0.01840 رنگ و ابزار
دکوراسيون داخلي )بلکا،کاغذ 

 دیواري(

 گچ بري پيش ساخته 0.01362 ترازوهاي دیجيتال

 رفوگري 0.0681 نقاش ساختمان

   0.02896 مشاورین املاک املاک 6
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 باطریسازان 7

 0.01022 ایزوگام فروشي فخاران 31 0.01532 شيباطري فرو

 سيم کشي اتومبيل

0.01193 

 قماش وبزاز 32

 بزازي

0.02725 

 پارچه فروشي کلي و جزئي فروش لوازم استار و دینام

 تعمير استارت و دینام
فروشندگان تشک و لحاف آماده 

 خوشخواب

 پتو فروشان نصب دزد گير

 منسوجات و حوله جات کيلومتر تعميرات

 پارچه فروشي کيلویي 0.02044 فروشندگي لوازم الکتریکي

0.0851 

 لحاف دوزان 0.01362 پلاستيک و ملامينپلاستیک و  8
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 ملامین

 ظروف یکبار مصرف

 قصاب 33

 گوشت فروشان

0.02453 

 پوست فروشان اسباب بازي فروشي

 پلي استر

 ش فروشانکف 34

 0.01635 کفش دست دوز

 کفش ماشيني صنایع دستي

0.02044 

 گل فروشي

0.01703 

 سراجان

 کيف فروشي نهال و گل فروشي طبيعي

 پیله و ابریشم 9
توليد کنندگان و فروشندگان پيله و 

 ابریشم
 توليدکنندگان کيف و کفش 0.01703
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 فروشندگي کفش ورزشي کارگاههاي ریسندگي و بافندگي

 پوشاک 10

 0.0681 تعميرات کيف و کفش 0.01703 فروش انواع پوشاک

 0.05678 فروشگاههاي بزرگ لباس

35 
تاسیسات 

 مکانیکی

 0.05110 خدمات ونصب اجاره داربست

 0.04258 آینه و شمعدان
فروشنده و نصاب پکيج و لوازم 

 گرمایشي و ...

0.02283 

 0.04258 یندهلوازم شو
اجراء و نصب تاسيسات حرارتي و 

 برودتي

 روسري فروشي

0.01703 

 لوله کشي گاز

 ماشين هاي تخليه چاه تریکو و کاموا فروشان 0.01193

 نصابان تصفيه آب 0.04258 سفره عقد

 لوله کشي آب 0.01561 لوازم التحریر
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 0.02555 خرازي

36 
و آهن فروشان 

 لوله فروشان

 0.05678 آهن و پرفيل فروشان

 لوله و لوازم بهداشتي ساختماني 0.04258 مزون عروس

0.04258 

 لوازم آرایشي و بهداشتي

0.02555 

 کاشي و سراميک

 فروشندگان ایرانيت و ورق سيسموني نوزاد

 فروشندگان تصفيه آب لوازم و البسه ورزشي

 لوازم آشپزخانه) هود و سينک( 0.01987 شيعروسک فرو

 0.03407 لوازم طبي و آزمایشگاهي

37 
لوازم یدکی 

 اتومبیل

 لوازم یدکي اتومبيل سبک

0.03407 

 لوازم یدکي اتومبيل سنگين 0.02839 روغن فروشان تعویض روغن 11
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نمایندگي عرضه مستقيم روغن و 

 فيلتر
 فروش ادوات کشاورزي

 عویض روغنت

0.01193 

 0.03407 تزئينات داخلي اتومبيل

 تشک دوزي اتومبيل فيلتر ساز و فيلتر فروش

0.01703 

 تعمیر اتومبیل 12

 چادر دوزي 0.02555 تعميرگاه اتومبيل سبک

 0.02697 جلوبندي اتومبيل

 میوه فروشی 38

 0.05678 بارفروشان ميادین تره بار

 ميوه فروشي 0.02839 ل سنگينتعميرگاه اتومبي

0.011930 

 سبزي فروشي 0.01532 نمایندگي مجاز گاز سوز خودرو
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 فروشندگان ترشيجات خدمات پس از فروش اتومبيل

نمایندگي خودروهاي داخلي و 

 خارجي
 سبزي خرد کني و آبليمو گيري 0.05110

 اوراقچيان خودرو و بازیافتيها

0.01022 

بازارهاي ميوه سطح شهر به ازاءهر 

 غرفه
0.0709 

 جک سازي

 مصالح فروشی 39

 مصالح ساختماني

 سنگ فروشي آهنگري 0.04258

 توليدي موزائيک پرس شيلنگ

 0.017035 توليدي بتون و کف پوش 0.01362 `کارواش
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13 
تعمیرات صوتی 

 و تصویری

 تعميرات لوازم صوتي و تصویري

0.01532 

 فروشندگي آردواز

0.01362 

 سنگ قبر تراشي فروشندگي قطعات الکترونيک

 تعميرکار و فروشندگان کامپيوتر

40 
نقاشان و 

 صافکاران

 صافکاري اتومبيل

0.01532 
 نقاشي اتومبيل خدمات اینترنت

 ترميم داشبورت فایبرگلاس تعميرکار چرخ خياطي

 رنگ سازان اتومبيل 0.01703 صوتي و تصویري فروش لوازم
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 اگزوز سازي موبایل فروش و تعميرات

 0.02839 تشخيص رنگ اتومبيل تعمير  و فروش تلفن و دربازکن

14 
تعمبرات لوازم 

 خانگی

تعميرات یخچال،ماشين لباسشویي 

 و ...
0.01362 

41 
نمایشگاه 

 اتومبیل

 نمایشگاه اتومبيل سبک

0.04429 

 نمایشگاه اتومبيل سنگين 0.02839 سيم پيچي و تعمير پمپ آب و ....

نمایندگيهاي مجازخدمات پس از 

 فروش
 فروش ادوات کشاورزي وجاده اي 1362140

فروشندگي قطعات یدکي لوازم 

 برقي و گاز سوز
0.01362 

شرکتهاي اتوبوس و ميني بوس 

 راني
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 تعمير و نصب آسانسور

0.04258 

 باربري حمل و نقل

 0.01362 کارشناسي اتومبيل تابلو برق صنعتي

15 

تعمیرات 

دوچرخه و 

 موتور سیکلت

 تعميرکار موتور سيکلت

0.01193 

 شیرینی پزی 42

 0.03407 قنادي

 کافي شاپ تعميرکار دوچرخه

0.01532 

 بستني فروشي اوراق فروش هاي موتور و دوچرخه

 تراشکاران 16

 حفاري چاههاي عميق و نيمه عميق

0.02555 

 کارگاه قنادي

 لوازم قنادي جرثقيل داران

 آبميوه فروشي 2839200 تراشکاري
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 0.01193 آبنبات پزي ریخته گري

 باسکول داران

 شیشه و آینه 43

 فروش و نصب شيشه ساختمان
0.02213 

 فرش دستباف 17

 شتابلو فر

0.01193 

 شيشه سکوریت

 فروش و نصب شيشه اتومبيل رنگ زني

0.01193 

 قاب سازي پرداخت قالي

 پشتي بارکني

 لاستیک فروشی 44

 0.03407 لاستيک فروشي

 فرش دستباف قاليچه پشتي

0.01090 

 0.07098 پارکينگهاي اتومبيل

 0.0851 لانس چرخباد و اپارات و با فروشندگان نخ وپشم
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 شرکت تعاوني هاي فرش دستباف

45 
خوراک دام و 

 طیور

 0.02384 فروشندگان خوراک دام و طيور

 تایپ و تکثیر 18

 چاپخانه

0.03407 

 وسایل و لوازم مرغداري

0.01362 

 وسایل و لوازم دامداري موسسات انتشاراتي

 جعبه سازي

 فلزکاران 46

کامپوزیت  سازندگان و نصابان

 فروش

 فروش لوازم اداري 0.01135 کيوسک جراید 0.02384

 گيم نت

0.01419 

 فروشندگان گاو صندوق

 فلزکاري تعميرکاران تجهيزات اداري

0.01362 

 کابينت سازي تایپ و تکثير

saedi
Draft



  39صفحه                          0412سال                      تربت حیدریهرداری شه عوارض و بهای خدمات تعرفه

 02/00/0410 :مورخ 44شماره: مصوبات جلسه رسمی  0: بند تربت حیدریهشورای اسلامی شهر مصوبه  01/12/0410 :مورخ 24742 شماره: :نامهتربت حیدریه شهرداریلایحه پیشنهادی 

 

 خدمات کامپيوتر سخت افزار

0.02839 

 حلب سازي

 مس فروشي و سفيدگري افزارخدمات کامپيوتر نرم 

 تابلو سازي

0.02271 

 مرغ و ماهی 47

 0.02044 فروشنده مرغ و ماهي و تخم مرغ

 0.07098 کشتارگاه مرغ مهر سازي

 آکواریوم و ماهي هاي تزئيني تابلو نویسي

0.01022 
 پرنده فروشان 0.03407 چاپ بنر

 تعمير و فروش لوازم شکار 0.02271 فروش سي دي و نرم افزار

 بنگاههاي موسيقي و شادماني

0.03407 84 
موسسات 

 اتومبیل کرایه

 0.01362 موسسات اتومبيل کرایه

 0.01022 تاکسي تلفني وسایل موسيقي
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 وانت تلفني 0.02271 صحافي و حروفچيني

19 
چلو کباب و 

 رستوران

 پيک موتوري 0.04258 رستوران

 مسافرخانه

0.02725 

49 

قه
فر

مت
ل 

اغ
مش

 

 0.01703 تزریقات و پانسمان

 0.04088 داروخانه ها هتل بر اساس ستاره

 غذاي آماده

0.02555 

 0.02044 لابراتوار دندانسازي

 0.01703 دندانسازي تجربي آشپزخانه

 0.01703 مراکز ترک اعتياد پانسيونهاي دانشجویي

 0.04088 مطب و کلينيک دام پزشکي بابيچلو ک

 کبابي

0.01419 

 0.013628 کارخانجات

 جگرکي
فروشنده و نصاب دوربين 

 مداربسته
0.02044 

 0.01022 فرفروژه کله پزي

saedi
Draft



  40صفحه                          0412سال                      تربت حیدریهرداری شه عوارض و بهای خدمات تعرفه

 02/00/0410 :مورخ 44شماره: مصوبات جلسه رسمی  0: بند تربت حیدریهشورای اسلامی شهر مصوبه  01/12/0410 :مورخ 24742 شماره: :نامهتربت حیدریه شهرداریلایحه پیشنهادی 

 

 0.01703 خرید و فروش ضایعات سفرخانه سنتي

 0.02044 ميدان دام به ازاء هر غرفه قهوه خانه

 0.01362 فروشندگان پياز زعفران 0.05678 تالارهاي پذیرایي    

 خیاط و اتو بخار 20

 خياطي مردانه

0.00852 

 0.01022 دفاتر خدمات کشاورزي

 0.02725 لوازم کشاورزي و باغباني خياطي زنانه

 0.01260 باشگاههاي ورزشي دوزندگان کت و شلوار

 0.01362 مهد کودک توليدي پوشاک ورزشي

 اموزشگاههاي خياطي
آموزشگاههاي کلاسهاي تقویتي و 

 کنکور
0.04088 
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 0.03577 مراکز اموزش زبان خارجه خشکشویي و اتو بخار

 خواربارفروشان 21

 0.04088 دفاتر حسابرسي 0.01703 مواد غذایي بنکداران

 سوپر مارکت یا خواربارفروشي

0.02214 

 0.03577 مهندسي و نقشه برداريدفاتر 

 0.03577 دفاتر مهندسي و پيمانکاري سموم دفع آفات

 برنج وچایي فروشان

0.04259 

آموزشگاههاي حسابداري و نقشه 

 کشي و ...
0.02044 

 0.02044 لوازم مهندسي و نقشه برداري نوشابه فروشان

 عطاري

0.01022 

 0.02044 آموزشگاههاي کامپيوتر

 0.01362 دامداري،گاوداري،مرغداري بسته بندي خواربار
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 0.05110 دفاتر خدمات پستي و پيشخوان سيگار فروشي

 قندو شکر

قه
فر

مت
ل 

اغ
مش

 

آژانسهاي مسافرتي زیارتي و 

 سياحتي
0.06133 

 0.01532 سمساري و امانت فروشي آبغوره گيري

 0.01532 اریابي و مشاوره ايمراکز ک لبنيات فروشي

 0.02555 نمایندگي بيمه عسل فروشي

 0.05110 نمایندگي شعب مرکزي بيمه دارو گياهي

 0.03065 پر کنندگان سيلندر گاز 0.05678 مواد غذایي جزء

 خبازان 22

 نانوایي تنوري

0.01362 

 0.02555 شعب فروش نفت

 0.03577 و فروش کارتن و مقواتوليدي  نانوایي ماشيني

 0.04088 کارگاه آسفالت پزي نان فانتزي
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 0.03065 توليدي پلاستيک آرد فروشان

23 
درب و پنجره 

 سازی آهنی

 درب وپنجره سازي

0.01193 

 0.06133 پمپ بنزین و گازوئيل

 CNG 0.05110پمپ گاز  تانکر سازي

 0.012776 اي تعاوني مصرففروشگاهه جوشکاري اسکلت

 0.06814 سردخانه نصابان آرداواز

 0.01022 استخر و سونا و حمام نصابان سایه بان

 0.01022 دفاتر فروش آجر آرماتوربند

 طلا و جواهر 24

 طلافروشان

0.05678 

 0.02384 کوره هاي اجر پزي

 0.04088 کشتارگاه ذبح احشام صرافان

 0.02725 دفاترشرکتها و کارخانجات لا فروشي مستعملط

   انبارههاي متصل به واحد صنفي سازندگان طلا و جواهر
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 نقره فروشان

0.02271 

 0.01362 دفاتر نماي ساختمان

 ساعت فروشي
کرایه دهندگان بيل مکانيکي و 

 کمپرسور و ....
0.01532 

 0.01193 دارالترجمه بدليجات

 0.04258 قالي شویي عينک فروشان

 تعميرات طلا، عينک،ساعت

50 

ص
خا

ل 
اغ

مش
 

 0.05577 دندانپزشکي

 درودگران 25

 0.02726 کمد سازي
آزمایشگاههاي طبي 

 )رادیولوژي،سونوگرافي و....(
0.09126 

 0.03042 مطب مامایي   مبل فروشي

 0.05577 پزشکان عمومي 0.05678 دکورسازان داخلي و خارجي
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کابينت سازي چوبي)ام دي اف 

 کاران(
 0.0790 پزشکان  فوق متخصص  

 مبل سازي

0.02555 

 0.0669 پزشکان متخصص

 0.06692 شعب بيمه مرکزي فروشندگي صنایع چوبي

 0.04056 کلينيکهاي دامپزشکي چوب فروش

 اطاق سازان چوبي کاميون

 خ
ل

اغ
مش

ص
ا

 

 0.06692 کلينيکهاي پزشکي

 رویه کوب مبل

0.01193 

 0.016224 دفاتر ا سناد رسمي

 0.05577 دفانر وکالت پرس کاران نئوپان
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 0.03042 دفاتر طلاق و ازدواج پليسترکاران

 0.05577 دفاتر مهندسي نجار معمولي

 0.017846 داروخانه معرق کاري

 0.05577 درمانگاه حصير فروشحصير باف و 

    

 0.04461 شن شویي

    

 0.04461 مدارس غير انتفاعي

    

 0.011154 آموزشگاههاي رانندگي

    

 0.04461 دفاتر خدمات الکترونيک دولت
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نمایشگاههاي فصلي به ازاء هر 

 غرفه
0.0507 

    

 0.010140 مراکز معاینه فني خودرو

    

 0.02230 مراکز مشاوره اي و پرستاري

    

 0.04461 بينایي سنجي

ار 51    
انب

 

 0.01946 متر زیزبنا 05تا  1انبار 

    

 0.03650 متر زیزبنا 155تا  05انبار 

    

 0.06084 متر زیزبنا 105تا  155انبار

    

 0.09734 متر زیزبنا به بالا 105انبار
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52 

قه
فر

مت
 

 0.01 اري بورسکارگز

    

 0.04 دفاتر خدمات مشاغل اینترنتي

    

   بانکهاي  دولتي و خصوصي

 

 .یفهای این دفترچه قید نشده باشد با ردیف هم عرض معادل همان شغل محاسبه خواهد شددتبصره یک : در صورتی که نام شغلی در ر

 

 حدوده کاميون ممنوع؛عوارض تردد وسايل نقليه باری در م -(25-1*تعرفه شماره )

 
توجه به اینکه این خودروها بیشترین خساارت را باه معاابر،  بانمایند هائی که درسطح شهر جهت حمل مصالح وغیره فعالیت می ازکامیوندر معابری که به موجب مصوبه شورای ترافیک تردد کامیون ممنوع می باشد 

 ، به ازای هر ساعت تردد عوارضی به شرح ذیل دریافت می گردد:لیس راهورپلها و... وارد می نمایند در صورت دریافت مجوز از پ
 

 نحوه محاسبه عوارض
5000*M*T* N 

  توضیحات:

 ضریب جرم یا وزن خودرو می باشد که از مجموع وزن خودرو + ظرفیت آن بر حسب تن)طبق کارت خودرو( بدست می آید. M: 1بند
 .و... ساعته صادر می گردد 3، 2، 1مجوزها  افزایش می یابد)به بالا گرد می شود( و( می باشد و با عدد صحیح 1یک)عدد شد که حداقل مقدار آن بر حسب ساعت می باو  ضریب زمان T: 2بند
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 ضریب سن ناوگان یا خودرو می باشد که به شرح جدول ذیل می باشد؛ N: 2بند
 

 Nضریب  سن ناوگان ردیف

 1 سال 5تا  1

 1.2 سال 11سال و تا  5بیش از  2

 1.5 سال 11بیش از  3

 

 عوارض بر تابلوهای تبليغات محيطي؛ -( 21-1*تعرفه شماره)

 

 نحوه محاسبه عوارض
10*P*S*T 

 توضیحات:
 تبلیغاتی که در مالکیت شهرداری می باشد متفاوت است.عوارض موضوع این تعرفه از تابلوهایی که ماهیت تبلیغاتی دارند دریافت می گردد و موضوع آن از اجاره استندها، بیلبورد ها و فضاهای : 1بند
 : در صورتی که تابلوی نصب شده در سطح شهر داری سه ویژگی زیر باشد مشمول پرداخت عوارض نمی گردد:2بند
 مندرجات روی تابلو کاملاً منطبق بر مجوز فعالیت واحد باشد. -2-1
 شده و بیش از یک عدد نباشد. تابلو صرفاً بر سردرب یا نمای محل فعالیت نصب -2-2
 قانون شورا های اسلامی باشد. 81ماده  25رالعمل موضوع بند ابعاد تابلو کاملا منطبق بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منطر شهری و همچنین دستو -2-3

 .ژگی هارو نداشته باشد مشول پرداخت عوارض می گردد*درصورتی که تابلوی نصب شده هر یک از این وی
 صادر می گردد. ماههو...  3، 2، 1( می باشد و با عدد صحیح افزایش می یابد و مجوزها 1می باشد که حداقل مقدار آن عدد یک)ماه ضریب زمان بر حسب  T: 3بند
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 فصل سوم
 بهاء خدمات

 

 
 
 

 «( قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها8( ماده دو)1تبصره یک) دستورالعمل اجرائی موضوع»82موضوع ماده 
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 بهاء خدمات کارشناسی و فنی؛ :( 1-3تعرفه شماره)*
های نفر و ساعت در خدمات بر اساس شاخص انجام می پذیرد و هزینه این یا در قالب استعلام مراجع مختلف خدمات تخصصی و فنی است که توسط کارشناسان واحدهای مختلف شهرداری به درخواست مالکین 

 ول ذیل تنظیم گردیده است؛  جد

 مبلغ)ریال( نوع کارشناسی 

 1.500.000 برای موارد شهرسازی، و... واحد تجاری هربررسی نقشه های ساختمانی هزینه  1

 2.000.000 برای موارد شهرسازی، و... مسکونیواحد  هرهزینه بررسی نقشه های ساختمانی  2

 2.500.000 برای موارد شهرسازی، و... سایر کاربری هاواحد  هرهزینه بررسی نقشه های ساختمانی  3

 3.500.000 ی شهردرمحدوده خدماتبرای موارد شهرسازی، و...واحد تجاری  هراز  بازدیدهزینه  4

 4.000.000 ی شهردرمحدوده خدماتبرای موارد شهرسازی، و... مسکونیواحد  هراز  بازدیدهزینه  5

 5.000.000 ی شهردرمحدوده خدماتبرای موارد شهرسازی، و... سایر کاربری ها در واحد هراز  بازدیدهزینه  6

 3.500.000 حریم شهردربرای موارد شهرسازی، و...واحد تجاری  هراز  بازدیدهزینه  7

 4.000.000 حریم شهردربرای موارد شهرسازی، و... مسکونیواحد  هراز  بازدیدهزینه  8

 6.000.000 حریم شهردربرای موارد شهرسازی، و... سایر کاربری هادر واحد  هراز  بازدیدهزینه  9

 2.000.000 شهر محدوده خدماتی و قطعات زمین در اراضیاز  هزینه بازدید 11

 3.000.000 حریم شهر و قطعات زمین در اراضیاز  هزینه بازدید 11

 6.000.000 لاک و اراضی یا پیاده سازی حدود ملک بر روی زمین هزینه نقشه برداری ام 12

  3.000.000 و ... به صورت تئوری حمل و نقل، هزینه برگزاری دوره های آموزشی 13

  6.000.000 و ... به صورت تئوری و عملی حمل و نقل، هزینه برگزاری دوره های آموزشی 14

  1.500.000 دون بازدید از محلهزینه سایر بررسی ها و کارشناسی ها ب 15

  2.500.000 هزینه سایر بررسی ها و کارشناسی ها با بازدید از محل 16
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 توضیحات:
 هزینه ایاب وذهاب کارشناس برعهده متقاضی می باشد. ،حریم شهر محدوده خدماتی و در خارج از از املاک واقع کارشناسی و بازدیددر : 1بند
افزایش  %51، هزینه در ردیف مربوطه با در خارج از حریم شهر بر عهده شهرداری نمی باشد اما در موارد خاص ضمن اینکه هزینه ایاب وذهاب واسکان کارشناس برعهده متقاضی می باشدکارشناسی و بازدید  :2بند

 .محاسبه و اخذ می گردد
 

 ریال  9،888،888هزینه صدور دفترچه المثنی شناسنامه ساختمان 

 

 عمومی بهای خدمات (:  8-3ه)*تعرفه شمار
 

 ارائه خدمات آتش نشانی در محدوده و حریم شهر.موضوع : 

 در ابتدای سال مالی مشمول پرداخت می باشد. مشمول : 

 این عوارض  به صورت سالیانه بروی قبوض نوسازی دریافت می گردد.زمانبندی : 

𝟕𝟎𝟎𝟎ریال )فرمول :   =
هزینه کل آتش نشانی در سال

زیر بنای  تقریبی  کل سطح شهر
) ×   زیربنای مفیدملک

 درصد مازاد هزینه ، صرف بهسازی ناوگان آتش نشانی گردد. 11:   1-1-1

 در صورت تجهیز ساختمان به سیستم اطفاع حریق از پرداخت این عوارض معاف می باشند. :1-1-2
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 ارائه خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز و پارکها در محدوده و حریم شهر.موضوع : 

 در ابتدای سال مالی مشمول پرداخت می باشد. مشمول : 

 این عوارض  به صورت سالیانه بروی قبوض نوسازی دریافت می گردد.زمانبندی : 

.𝟎فرمول :  𝟐𝟓 × زیر بنا مفید ملک  × .𝟒𝟎ریال) 𝟎𝟎𝟎 =
جهدربود  هزینه کل فضا سبز  

زیر بنای  تقریبی  کل سطح شهر
) 

 

 ارائه خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز و پارکها در محدوده و حریم شهر.موضوع : 

 در ابتدای سال مالی مشمول پرداخت می باشد. مشمول : 

 ه بروی قبوض نوسازی دریافت می گردد.این عوارض  به صورت سالیانزمانبندی : 

.𝟎فرمول :  𝟐𝟓 × زیر بنا مفید ملک  × .𝟒𝟎ریال) 𝟎𝟎𝟎 =
هزینه کل  خدمات  پسماند دربودجه 

زیر بنای  تقریبی  کل سطح شهر
) 

 

 مزایده:  و مناقصه اسناد فروش خدمات بهای
 

 .گردد دریافت مناقصه یا و مزایده یا و مناقصه در شرکت متقاضیان از ریال 3.000.000 مبلغ داریشهر سوی از مزایده یا و محدود مناقصه یا مناقصه اسناد تحویل هنگام
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 رامستان آبهاء خدمات سازمان : ( 3-3*تعرفه شماره )
 تبصره  ها :

 هشت جوادالائمه )ع(دفن گردند هزینه آمبولانس تا محل دفن برابر سایر افراد اقدام می گردد(تخفیف کل هزینه ها بهرمند می گردند و در مواردی که در خارج از آرامستان ب31کودکان کمتر از شش سال از )%-1
 (هزینه رفت می باشد .51حمل جسد به هر مقصد در صورتی که رفت و برگشت باشد مقدار هزینه برگشت برابر) %-2
 ( دریافت می شود .  25( نفر سوم ) %51حمل با یک دستگاه آمبولانس  برای نفر اول بصورت  کامل ،نفر دوم )%حمل امواتی که از یک خانواده باشند و مسیر حرکت آنها یک مقصد باشد هزینه -3
اقبر رزرو داشاته باشاند طبقاه ان متوفی تقاضای خرید یاک عادد جاهزینه دفن به روز در قبور دو طبقه برابر قیمت جدول  فروش  محاسبه می شود با این تفاوت که در قبور دو طبقه کسانی دفن گردند که بستگ-4

 روز نسبت به پرداخت هزینه جاقبر  طبقه فوقانی اقدام نکنند جاقبر به شخص دیگری واگذار می گردد . 15تحتانی دفن و طبقه فوقانی به بستگان  همان متوفی واگذار شود .درصورتی که کمتر از 
هرداری تربت حیدریه اعم از )رسمی ،قراردادی، شرکتی  ( در صورت فوت شخص پرسنل از صددرصد ، و بستگان درجاه یاک) پادر،مادر، همسار و به منظور ارج نهادن به خدمات کارکنان  زحمتکش شاغل در ش -5

شاخص شااغل و بازنشساته  بایساتی  ".ضامنا  مجموع کلیه هزینه های آرامستان )کفان ،دفان، قبار، و .....  ( معااف مای باشاند  %51فرزندان(شخص شاغل و خود شخص پرسنل بازنشسته شهرداری از پرداخت 
 معرفی نامه کتبی از شهرداری جهت استفاده از این تخفیفات ارائه نماید ."حتما

 جاقبر خانوادگی به افرادی واگذار می گردد که متقاضی حداقل شش عدد جاقبر می باشند . -6
 به بعد ( ممنوع میباشد.  22( )اجرا از بلوک  61*111در قبور انفرادی و عمومی بزرگتر از )   (و  61*151نصب سنگ قبر، در قبور خانوادگی با ابعاد بزرگتر از ) -7
پیش فاروش از بهشات عساکری  ه از بهشت عسکری بدون توجه به تاریخ فروش جاقبر با اخذ هزینه های خدماتی )صرفا به روز( دفن می گردد ضمنا افرادی که جا قبر به صورتدرخصوص قبور پیش فروش شد-8

 مبلغ مصوب پیش فروش جاقبر را دارد . ( 61دریافت کرده اند و تمایل به انتقال بصورت رزرو به بهشت جوادالائمه )ع(را دارند مدیریت آرامستان پیشنهاد ) %
 ( مبلغ مصوب سال جاری را دارد . 21در خصوص قبور پیش فروش شده خانوادگی عمومی  که متقاضی انتقال سند به غیر می باشند پیشنهاد مدیریت سازمان به اخذ ) %-9

 یه هزینه ها شامل )خدمات  اداری  و کرایه  حمل متوفی  و دفن در آرامستان  و ... (برابر نرخ روز محاسبه و  دریافت می شود .هزینه دریافتی در موقع پیش فروش ،صرفا بابت جاقبر می باشد و هنگام دفن کل-11
ریال بابات حاق نظاارت و 111/211/4یشنهاد می گردد مبلغ ( اموات در خارج از بهشت جوادالائمه )ع(دفن می گردند لذا به منظور نظارت  و ارائه خدمات مطلوب به همشهریان پ  75با توجه به اینکه بیش از ) %-11

 مبلغ فوق شامل افرادی که جهت کالبد شکافی به پزشکی قانونی مرکز استان اعزام می گردند نمی شود ."مسولیت در خصوص افردادی که در خارج از بهشت جوادالائمه )ع( دفن می گردند اخذ گردد .ضمنا
عناوان تخفیاف اعماال  ( پنجاه درصد از محل بهای خدمات برابر مصوبه شورای شهر را جهت کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ارائه نامه کتبی به 51ا سقف )%ریاست سازمان اجازه دارد ت -12

 نمایند .
 معاونت بهداشت و غیره ..اخذ گردد .–سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص فوتی های که در مزار بی بی حسنیه دفن می گردند بایستی کلیه مجوزات از مراجع ذیصلاح ) -13
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 قیمت )ریال ( خدماتبهای  ردیف

 خدمات اداری متوفی 1
 111/111/2 پذیرش و خدمات اداری )تشکیل پرونده(  1/1

 111/511/1 نگهداری جسد درسردخانه )از قرار هر شب ( 2/1

 111/211/4 از آرامستان دفن میگرددحق نظارت  و مسئولیت متوفی که در خارج  3/1

 کرایه حمل متوفی باآمبولانس ها ی سازمان 8
 111/511/1 حمل اولیه متوفی ازمنزل یابیمارستان به مقصدبهشت جواد الائمه)ع( 1/2

 111/111/3 حمل اولیه متوفی ازصحنه  حادثه به مقصدبهشت جواد الائمه)ع( 2/2

 111/111/3 اول از مبداء بهشت جوادالائمه )ع( کیلومتر15 -حمل ثانویه متوفی 3/2

 111/71 کیلومتر)ازقرارهرکیلومتر(15حمل  ثانویه متوفی بیشتر از 4/2

 111/111/5 حمل متوفی به درب منزل )داخل شهر( 5/2

 111/511/3 حمل متوفی به درب منزل )خارج از شهر( 6/2

 111/111/5 شهدمقدسحمل متوفی طواف رحرم امام رضا)ع(به جزحمل تام 7/2

 111/611 توقف آمبولانس بیش ازنیم ساعت داخل وخارج شهر)ازقرارهرساعت( 8/2

  خدمات دفن در آرامستان جوادالائمه )ع(      3
        

1/3 
 111/511/5 تطهیر و تغسیل و تکفین  افراد بزرگسال

 111/111/2 امورتدفین 2/3

 111/111/4 سال 31بربرای مدت خدمات تنظیف و  ترمیم ونگهداری ق 3/3

 111/711/6 خدمات زیرسازی وبتن ریزی 4/3

 111/111/2 خدمات نصب سنگ لوح 5/3

 111/511/4 نوزادزیریک سال )حملَ،غسل،دفن،جنین ،مرده،اندام قطع شده( 6/3
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 111/711 کاور میت  7/3

 111/111/3 ...(پنبه ،کافور ، سدر دستکش ،پلاستیک ،ماسک و–پک بهداشتی )شامل  8/3

 111/511 پارچه کفنی )از قرار هر متر ( 9/3

  پیش فروش هرعدد جاقبر، درقبور عمومی و خانوادگی آرامستان جوادالائمه )ع(        4

 111/111/115 پیش فروش قبور عادی )حاشیه ( هر عدد جاقبر 1/4

 111/111/85 پیش فروش قبور عادی )غیر حاشیه ( هر عدد جاقبر 2/4

 111/111/91 پیش فروش قبور) دوطبقه ( حاشیه هر طبقه  جاقبر 3/4

 111/111/75 پیش فروش قبور)دوطبقه ( غیرحاشیه هرطبقه جاقبر 4/4

 111/111/151 ( هر عدد جاقبر4-3 -1پیش فروش قبور حاشیه  )در بلوک های  5/4

 111/111/125 ( هر عدد جاقبر4-3-1پیش فروش قبور غیرحاشیه )در بلوک های  6/4

 111/111/251 پیش فروش قبورخانوادگی   )از قرار هرعدد جاقبر( با هزینه مسقف نمودن  7/4

 111/111/91 ( هر عددجاقبر19)کووید  21پیش فروش جاقبر حاشیه در بلوک  8/4

 111/111/75 ( هر عدد جاقبر19)کووید  21پیش فروش جاقبر غیر حاشیه در بلوک  9/4

 111/111/171 ش جاقبر حاشیه )در قطعه هنرمندان )در طرح جدید ( هر عدد جاقبرپیش فرو 11/4

 111/111/151 پیش فروش جاقبر غیر حاشیه)در قطعه هنرمندان )در طرح جدید ( هر عدد جاقبر 11/4

  فروش  هرعدد جاقبر دفن بروز در بلوک ها ی عمومی آرامستان جوادالائمه )ع(              5

 111/111/47 حاشیه هر عدد جاقبر  -بروز قبور عمومی دفن  1/5

 111/111/35 غیر حاشیه هر عدد جاقبر-دفن بروز  قبور عمومی  2/5

 111/111/47 حاشیه  هر عدد جاقبر–( 19)کووید 21دفن بروز در بلوک  3/5

 111/111/35 غیر حاشیه  هر عدد جاقبر-( 19)کووید  21دفن بروز در بلوک  4/5

 111/111/55 حاشیه   هرطبقه جاقبر-ن بروز  قبور)بلوک دوطبقه ( دف 5/5

 111/111/45 غیرحاشیه  هرطبقه  جاقبر-دفن بروز  قبور)بلوک دوطبقه ( 6/5
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 111/111/91 دفن درمزار بی بی حسنیه)بدون هزینه غسل و....( 7/5

  (سایر خدمات آرامستان حوادالائمه )ع                               6

 111/111/3 هزینه تعویض هر عدد سنگ  لوح در قبور عمومی   1/6

 111/111/1 شستشو و جرم گیری هر عدد سنگ جاقبر 2/6

 111/111/2 تنظیف و رنگ آمیزی هر عدد سنگ جاقبر  3/6

 

 فضای سبزاداره بهای خدمات (: 4-3تعرفه شماره )
 

 ضای سبزبهای خدمات کمسیون ماده هفت قانون حفظ و گسترش ف
و تنقیحای ماورخ  15/12/1389مجماع تشاخیص مصالحت نظاام؛ و مصاوب  21/14/1388بر اساس اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شاهرها مصاوب 

 ذیل می باشد:ها  بهای خدمات و خسارات به فضای سبز شهری به شرح جدول شورای عالی استان 17/16/1411

 : درختان زینتی1

 

 درصررد 1488مبلغ عوارض  1481مبلغ عوارض  شرح خدمات ردیف

 افزایش

 35 6481111 4811111 سانتیمتر 25تا  1محیط بن درخت از  1

 سانتیمتر 51تا  25محیط بن درخت از  2
بااه ازای هاار سااانتیمتر افاازایش باان  4811111
 ریال 576111محیطی 

سااانتیمتر افاازایش باان محیطاای بااه ازای هاار  6481111
 ریال 777611

35 

 سانتیمتر و بالاتر 51محیط بن درخت  3
بااه ازای هاار سااانتیمتر افاازایش باان  19211111

 ریال 768111محیطی 
بااه ازای هاار سااانتیمتر افاازایش باان محیطاای  25921111
 ریال 1136811

35 
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 درختان خزان پذیر مثمر: 8

 

 درصررد 1488لغ عوارض مب 1481مبلغ عوارض  شرح خدمات ردیف

 افزایش

 35 9172111 6721111 سانتیمتر 51تا  1محیط بن درخت از  1

 سانتیمتر 111تا  51محیط بن درخت از  2
به ازای هر سانتیمتر افزایش بن محیطی  6721111
 ریال 481111

بااه ازای هاار سااانتیمتر افاازایش باان محیطاای  6481111
 ریال 777611

35 

 نتیمتر و بالاترسا 111محیط بن درخت  3
بااه ازای هاار سااانتیمتر افاازایش باان  31721111

 ریال 528111محیطی 
باه ازای هاار ساانتیمتر افاازایش بان محیطاای  41472111

 ریال712811
35 

 

 درختان خزان پذیر غیر مثمر: 3

 

 درصررد 1488مبلغ عوارض  1481مبلغ عوارض  شرح خدمات ردیف

 افزایش

 35 7128111 5281111 ترسانتیم 51تا  1محیط بن درخت از  1

 سانتیمتر 111تا  51محیط بن درخت از  2
به ازای هر سانتیمتر افزایش بن محیطی  5281111
 ریال 384111

بااه ازای هاار سااانتیمتر افاازایش باان محیطاای  7128111
 ریال 518411

35 

 سانتیمتر و بالاتر 111محیط بن درخت  3
بااه ازای هاار سااانتیمتر افاازایش باان  14881111

 ریال 384111ی محیط
باه ازای هاار ساانتیمتر افاازایش بان محیطاای  21188111

 ریال641521
35 
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 درختان همیشه سبز رسته سوزنی برگان: 4

 

 درصررد 1488مبلغ عوارض  1481مبلغ عوارض  شرح خدمات ردیف

 افزایش

 35 11368111 7681111 سانتیمتر 35تا  1محیط بن درخت از  1

 سانتیمتر 71تا  35محیط بن درخت از  2
به ازای هر سانتیمتر افزایش بن محیطی  7681111
 ریال 576111

باه ازای هاار ساانتیمتر افاازایش بان محیطاای  11368111
 ریال 777611

35 

 سانتیمتر و بالاتر 71محیط بن درخت  3
به ازای هر سانتیمتر افزایش بن محیطی  7681111
 ریال 768111

ن محیطاای باه ازای هاار ساانتیمتر افاازایش با 37218161
 ریال1138873

35 

 درختان همیشه سبز رسته غیر سوزنی برگان :۵

 

 درصررد 1488مبلغ عوارض  1481مبلغ عوارض  شرح خدمات ردیف

 افزایش
 35 8424111 6241111 سانتیمتر 51تا  1محیط بن درخت از  1

 سانتیمتر 111تا  51محیط بن درخت از  2
محیطی به ازای هر سانتیمتر افزایش بن  6241111
 ریال 528111

بااه ازای هاار سااانتیمتر افاازایش باان محیطاای  8424111
 ریال 712811

35 

 سانتیمتر و بالاتر 111محیط بن درخت  3
بااه ازای هاار سااانتیمتر افاازایش باان  24721111

 ریال 672111محیطی 
باه ازای هاار ساانتیمتر افاازایش بان محیطاای  33372111

 ریال917211
35 
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 غیره هرس درختان و تعرفه: 6

 
 درصد 1041مبلغ عوارض  1041مبلغ عوارض  شرح خدمات ردیف

 05 003033 050333 متر با مجوز هر اصله 5عوارض هرس درختان کاج تا ارتفاع  1

 05 1221233 1012333 متر با مجوز هر اصله 13-5عوارض هرس درختان کاج تا ارتفاع  2

 05 2003333 1033333 اتر با مجوز هر اصلهمتر و بال 13عوارض هرس درختان کاج به ارتفاع  0

 05 1003333 1033333 متر با مجوز هر اصله 0عوارض هرس درختان خزان پذیر با قطر تاج تا  0

 05 520033 000333 متر با مجوز هر اصله 0عوارض هرس درختان خزان پذیر با قطر تاج بیشتر از  5

 خسارت به چمن به ازای هر متر مربع 0
 ارزش روز درصد 05

 

 03 2010033 1050333 سانتیمتر با مجوز هر اصله 03تا  15عوارض جابجایی درختان همیشه سبز با بن محیطی  2

 03 1002333 1003333 سانتیمتر با مجوز هر اصله 03تا  15عوارض جابجایی درختان خزان پذیر با بن محیطی  0

 03 020233 020333 نتیمتر با مجوز هر اصلهسا 03تا  15عوارض جابجایی درختچه با بن محیطی  0

 03 0022333 2003333 سانتیمتر با مجوز هر اصله 53تا  03عوارض جابجایی درختان همیشه سبز با بن محیطی  13

 03 0301233 2230333 سانتیمتر با مجوز هر اصله 53تا  03عوارض جابجایی درختان خزان پذیر با بن محیطی  11

 03 0300033 2212333 سانتیمتر با مجوز هر اصله 53تا  03ی درختچه با بن محیطی عوارض جابجای 12

10 
عوارض هرس نامناسب و بدون اخذ مجوز درختان به ازای هر سانتیمتر محیط بن شاخه های 

 هرس شده
1503333 2130333 05 

10 
خه های عوارض هرس مناسب و بدون اخذ مجوز درختان به ازای هر سانتیمتر محیط بن شا

 هرس شده
00333 00033 05 

15 
عوارض شستشوی ماشین با استفاده از انشعاب آب مربوط به فضای سبز به ازای هر دستگاه 

 سبک
000333 020033 05 

 05 1000333 1003333عوارض شستشوی ماشین با استفاده از انشعاب آب مربوط به فضای سبز به ازای هر دستگاه  10

saedi
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 سنگین و نیمه سنگین

 05 000353×سن×طول 020333×سن×طول هاعوارض قطع و یا از بین بردن پرچین 12

 05 000353×سن×طول 020333×سن×طول عوارض قطع و یا از بین بردن درختچه ها 10

 05 220053×سن×طول 232333×سن×طول عوارض قطع و یا از بین بردن بوته ها 10

 
 گردد.های فوق الذکر اضافه میباشد که به هزینهریال می 1،111،111د مبلغ هزینه بازدید کارشناس از محل برای کلیه موار

شایه یابد؛ و در صورتیکه درختان قطع شاده در معبار یاا حاتقلیل می %51باشد به تبصره یک: این عوارض برای درختانی که در املاک شهروندان واقع شده و در صورت احداث، تجدید بنا و ... ناچار به قطع درخت می
 گردد.خیابان باشد بدلیل هزینه ای که شهرداری در طول سالیان متمادی و رشد درخت صرف کرده است عوارض عینا برابر جدول فوق دریافت می

 تبصره دو: شهرداری مجاز است عوارض فوق را در محدوده قانون و حریم شهر وصول نماید.
 یابد.خسارت وارده به فضای سبز تعمدا انجام شده باشد مبالغ فوق الذکر به  سه برابر افزایش میتبصره سه: در صورتیکه به تشخیص کارشناسان شهرداری 

یم قطع بادون ها: عوارض قطع درخت موضوع این ماده و جراشورای عالی استان 17/16/1411و تنقیحی مورخ  15/12/1389آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب  5ماده  3بر اساس تبصره 
حاصل از این عوارض و جارایم را تماماا و صارفا باه توساعه  مجوز درختان، طبق تعرفه های پیشنهادی شهرداری و مصوب شورای اسلامی شهر، توسط شهرداری اخذ خواهد شد. شهرداری مکلف است درآمد متمرکز

 باشد.یر امور ممنوع میهای عمومی اختصاص دهد و صرف آن در سا فضای سبز، ایجاد و تجهیز بوستان

 

 بهای درآمد حاصل از فروش اداره سیما، منظر و فضای سبز؛ و رفاهیات شهروندی
 

 قیمت )ریال( نوع آیتم ردیف

 فروش نهال 1

 11111 اقاقیا ریشه ای

 11111 زیتون تلخ ریشه ای

 11111 توت ریشه ای

 11111 کاج ریشه ای

 فروش بذر 2
 ریال 31111م گر 111هر  زیتون تلخ

 ریال 41111گرم  111هر  اقاقیا
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 ریال 41111بسته یک گرمی  گل جعفری

 ریال 41111بسته یک گرمی  گل مارگریت

 ریال 41111بسته یک گرمی  گل کوکب کوهی

 ریال 41111بسته یک گرمی  گل اطلسی ایرانی

 ریال 41111بسته یک گرمی  گل میمون

 ریال 41111گرمی  بسته یک گل آهار

 گونه های گیاهی 3

 ریال 211111( 12هر گلدان )سایز رز

 ریال 311111( 4هر گلدان )سطل  پامپاس گراس

 ریال 151111( 12هر گلدان )سایز  شمعدانی

 ریال 111111هر گلدان  یخ

 ریال 111111هر گلدان  ناز آفتابی

 ریال 111111هر گلدان  ناز گوشتی

 ریال 111111لیتر  5حجم   برگخاک 4

 ریال 31111گرم  111هر   برگ توت 5

 ریال 511111گرم  211هر   برگ رزماری 6

 ریال 211111گرم  51هر   گل اسطخودوس 7

 ریال 4111111گرم  1111هر   غنچه گل محمدی 8

 ریال 12111111هر تن   چوب 9

 ریال 51751هر متر مکعب   آب چاه 11

 به قیمت روز  ادامپسته و ب 11

 ریال 751111هر شب   اقامتگاه یا کمپ 12

 ریال 111111  پارکینگ 13
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 ریال 351111هر نمره   حمام 14

 ریال 511111هر مورد   خدمات مشاوره گل و گیاه 15

 ریال 311111هر دانش آموز   بوستان خانه سبز 16

 ریال 411111هر ساعت دوچرخه   پیست دوچرخه سواری مهربانو 17

 

 بهای خدمات اداره خدمات شهری(: ۵-3تعرفه شماره )
 قانون شهرداریها چنین آماده است. 55ماده  2در تبصره یک  از بند :سد معبر 

یگری ممنوع است و شهرداری مکلف اسات از آن جلاوگیری و در رفاع مواناع ) سد معبر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان د)
 موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راساً اقدام نماید.((

   

 : معبر  سد هزینه جمع آوری ،انبارداری واحد

 

R ریال(1488 واحد شرح عملیات( 

 911.111 هرمورد فرغون

 1.261.111 هرمورد گاری چهار چرخ

 91.111 هر قطعه لباس بساط لباس

 36.111 هر قطعه لباس بساط خرازی

 91.111 هرمورد آویز مغازه

 911.111 هرمورد گذاشتن لوازم بیرون از مغازه

 721.111 هرمورد عرضه طیور
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 911.111 هرمورد ترازوی رومیزی

 1.441.111 هرمورد رگترازوی بز

 181.111 پایه تابلو تابلو براساس متر

 5.411.111 هرمورد خودروی فرسوده

 1.441.111 هرمورد خودروهای میوه فروشی

 36.111 هر مورد وزنه های )سنگ ( میوه فروشان

 611.111 هر مورد برش کاری میله ها بدون مجوز مقابل مغازه

...(  و معبر بر عمود تابلو) مجوز بدون یتابلوها یکار رشب
 متر3ارتفاع تا

 1.211.111 هر مورد

...(  و معبر بر عمود تابلو) مجوز بدون یتابلوها یکار برش
 متر3 از شیب ارتفاع با

 2.111.111 هر مورد

جمع آوری مواردتعرض بر معبر واحدهای صنفی موتور 
 سیکلت فروشی

 1.511.111 هر مورد

تن نظیر  1 بیش از با وزن جمع آوری موارد تعرض بر معبر
 اتاق کامیون و ...

 7.111.111 هر مورد

 انبارداری : 
 مبالغ فوق اضافه گردد . )درصد( به 5ساعت  انبارداری مبلغ  24و بعد ازآن به ازای هر  محاسبه میگردد برابر جدول فوقتبصره : هزینه انبار داری وسایل جمع آوری شده : تا یک هفته اول 
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 هزینه جمع آوری خاک و نخاله توسط شهرداری :

 

R  نوع ماشین جمع آوری و حمل خاک

 و نخاله

 )ریال(   0412

 2.611.111 بنز 1

 2.111.111 خاور 2

 1.311.111 نیسان 3

.  بی کانونسامان دهی مشاغل سیارو
شی از کمبود کار ثابت و مشاخص ل سیار و بی کانون و مسائل و مشکلات متعدد عرضه کالا و اجناس در سطح معابر و فضاهای عمومی و متعاقبا فشارهای اقتصادی و اجتماعی نابا عنایت به ساماندهی وضعیت مشاغ

قانون شهرداری ها به شرح ذیل مورد تائیاد  55از آن و به استناد تبصره یکم بند دوم ماده  در سطح شهر و به منظور کاهش شبکه دلالی و واسطه گری ، مسافرتهای بیهوده  دورن شهری و سد معبر و مشکلات ناشی
 قرار میگرید. 

 
 R ریال(   1488 نوع وسیله نقلیه( 

 361.111 انواع وانت 1

 721.111 خاور و کامیونت 2

 131.111 دست فروشان دوره گرد )بساطی ها ( 3

جهت فروش میوه ، باقالی استقرار گاری در محل های مجاز   4
 و...

211.111 

 151.111 استقرار فرغون جهت فروش میوه 5

 مبالغ بصورت روزانه دریافت میگردد.
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 پسماند:بهای خدمات 
تفکیک و دفع ( کلیه پسماندها در شهر تربت حیدریاه  –)جمع آوری بهای خدمات  21/12/1383قانون مدیریت خدمات پسماند مصوب  7قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق ماده  51در جهت تحقق اصل 

 به شرح ذیل مورد تائید قرار میگردد. 

                                                                           

 پسماند های عادی :

     بهای خدمات پسماند مشاغل پرزباله و کم زباله 
 

R ریال(1482مبلغ سال  نوع شغل( 
 عوارض کسب و پیشه همان شغل %51 پر زباله 1

 عوارض کسب و پیشه همان شغل % 31 کم زباله 2

 مبالغ بصورت سالیانه دریافت می گردد

 

 پسماند های ویژه :                                                                                     
 ماندهای عفونی بیمارستان ها ، درمانگاه ها و کلینک های سطح شهربهای خدمات حق حمل پس

 
R ریال( 1488مبلغ نوع پسماند( 
   4.511 عفونی )به ازای هر کیلوگرم( 1
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 بهای خدمات حق دفن پسماندهای عفونی بیمارستان ها ، درمانگاه ها و کلینک های پزشکی سطح شهر

R ریال( 1488مبلغ نوع پسماند( 
 6.111 )به ازای هر کیلو گرم(عفونی  1

 
 بهای خدمات پسماند تالارهای پذیرایی و رستوران های  سطح شهر و داخل محدوده خدمات شهرداری

 )ریال(1488 نوع پسماند ردیف
 35.111 تالارپذیرایی داخل محدوده خدمات شهری 1

 51.111 تالارپذیرایی خارج محدوده خدمات شهری 2

 یانه و به ازای هر صندلی دریافت میگردد.مبالغ فوق بصورت سال

 
 بهای خدمات جمع آوری وحمل پسماند های کارخانجات و سایر موسسات تولیدی و ... )کارخانه قند، کاشی، کائولین، اداره غله و...(

 )ریال(1488 محل موسسات یا کارخانه ها ردیف
 2.411 داخل محدوده خدمات شهری 1

 2.811 شهری خارج از محدوده خدمات 2

 مبالغ فوق به ازای هر کیلو گرم دریافت میگردد.

 بهای خدمات حق دفن پسماند کارخانجات و سایر موسسات تولیدی  و ... )کارخانه قند، کاشی، کائولین ، اداره غله و ... (

 )ریال(  1488 محل موسسات یا کارخانه  ردیف

 1.511 داخل محدوده خدمات شهری 1

 1.511 ده خدمات شهریخارج محدو 2

 مبالغ فوق به ازای هر کیلو گرم دریافت میگردد.
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 بهای خدمات جمع آوری وحمل پسماند های کوی های سازمانی )ارتش، سپاه و ...(
 

 )ریال(  1488 کوی های سازمانی ردیف
 1.511.111 داخل محدوده خدمات شهری 1

 د.مبالغ فوق به ازای هر منزل در سال دریافت میگرد

 
 .باشد یم یشهردار از حساب یمفاصا افتیدر و عوارضات و جرائم هیکل پرداخت و یشهردار با اداره آن کامل هیتسو به منوط شهر سطح ادارات جهت پسماند تیریمد یگواه صدور

 

 سایر بهای خدمات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 ی قرمز ویژ نوروز در خیابان های سطح شهر و شهرک ولیعصر)عج(بلغ مکان های فروش ماهم

R ریال(1488سال  موضوع ( 
 حق التوزین %3 ه و حریم مصوب شهرهزینه حق التوزین کلیه باسکول های در داخل محدود 1

 اجاره بها %9 بهای خدمات غرفه ها و نمایشگاهها اعم از فصلی ، تخصصی  2

 12.111 بهای خدمات دفن بهداشتی مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته ) به ازای هر کیلو( 3

 15.111 بهای استفاده از سرویهای بهداشتی  4

 )ریال( 1488مبلغ پیشنهادی سال  آدرس فیرد

 36.111.111 از بانک ملی مرکزی و بانک سپه مرکزی تا میلان چاپخانه قدس 1

 36.111.111 تا چهاراه فرهنگ 2از کاشانی  2
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 کزی ممنوع می باشد.فروش ماهی قرمز در رینگ میدان مر
 درصد تخفیف در نظر گرفته شود.11: پیشنهاد می گردد جهت افراد متقاضی تحت پوشش کمیته امداد امام و بهزیستی با ارائه معرفی نامه از ادارات مذکور، 2تبصره
 اسفند تا پایان سال می باشد. 15: مجوزها از تاریخ 3تبصره
 مشخص شده براساس اینکه ایجاد سدمعبر و ترافیک نگردد و رضایت کسبه محل خواهد بود.: تعداد مکانهای فروش در حدفاصل 4تبصره

 

 

 36.111.111 انتهای خیابان مطهری تا 3از مطهری  3

 36.111.111 از کوچه شیر چهار سوق تا میلان درمانگاه موسی بن جعفر 4

 36.111.111 18تا فردوسی 2از فردوسی 5

 36.111.111 راه امامرتا چها از ابتدا طالقانی خیابان 6

 18.111.111 اه امام تا میدان امدادراز چهارخیابان طالقانی  7

 21.111.111 از چهارراه فرهنگ تا میدان کاشانی 8

 26.111.111 رینگ میدان کاشانی 9

 36.111.111 از میلان چاپخانه قدس تا چهاراه شورا 11

 21.111.111 )ع(از میلان درمانگاه موسی بن جعفر تا میدان امام علی 11

 18.111.111 میدان شهدا از چهارراه شورا تا 12

 18.111.111 خیابان شورا و بازار روز 13

 26.1111.111 ی قره نی و مظفریهخیابان ها 14

 21.111.111 از چهارراه فرهنگ تا ورودی خیابان پروین 15

 16.111.111 مابقی خیابان ها 16

 17.111.111 خیابان های اصلی شهرک  ولی عصر 17

 8.111.111 خیابان های فرعی شهرک ولی عصر 18
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 بهای خدمات سازمان اتش نشانی (: 6-3تعرفه شماره )
است هرچند شهرداری محترم سالانه در این راستا به این سازمان کماک مای کناد.  الیبه منظور تقویت ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی و خرید تجهیزات و ماشین آلات مدرن جهت رسیدن به اهداف فوق نیازمند داشتن پشتوانه م

 اساسنامه سازمان جهت نیل به خودکفایی و تجهیز خود به امکانات پیشرفته، لایحه بهاء خدمات را پیشنهاد می کند. 8درراستای ماده 
 

ردی

 ف
 مصوبه شورای اسلامی نرخ پیشنهادی مبنای محاسبه تعریف خدمات عنوان  خدمات کد خدمات

 خاموش کردن آتش 311112 1
یک خودرو آتش نشانی با کلیه تجهیزات لازم همراه 

 مامور 5تا 3
  رایگان  اززمان اعزام تا زمان استقراردر ایستگاه

  رایگان گاهاززمان اعزام تا زمان استقراردر ایست مامور 5تا 3یک خودرو  با کلیه تجهیزات لازم همراه  امدادونجات 311112 2

 احتیاط اطفاء حریق و امداد و نجات خارج از حریم 311112 3
اعزام یک خودرو آتش نشانی با تجهیزات لازم به 

منظور پیشگیری حریق های دامداری ها، مرغداری 
 ها، مزارع و... خارج از حریم شهر

به تعداد هر خودروی اعزامی، میزان آب 
مصرفی، استهلاک خودرو و سایر مواد 

 مصرفی
  تومان با تایید هیات کارشناسی سازمان  111/211حداقل 

 اززمان اعزام تا زمان استقراردر ایستگاه یک خودرو آتش نشانی با تجهیزات لازم احتیاط آتش سوزی و احتیاط امدادو نجات 311112 4
 تومان 111/161بابت هر ساعت استقرار 

 )رایگان در مناسبات مذهبی و ملی(
 

 صدور گواهی آتش سوزی ویا حادثه 311112 5
تایید رسمی وقوع اتش سوزی یا حادثه بدون تعیین 

 علت کارشناسی
 درصد251 تومان111/51مبلغ ثابت پایان مرحله تدوین و تهیه گزارش

6 311112 
صدور گواهی با تعیین علت آتش سوزی یا حادثه به 
درخواست مال باخته ، مراجع قضایی،انتظامی،شرکت 

 ...بیمه و.

اعزام کارشناس جهت بررسی و اعلام علت آتش 
 سوزی و حادثه با ذکر زمان ومکان تعیین علت

اعزام کارشناس تا پایان مرحله تدوین و تهیه 
 گزارش

 تومان 111/311)صنعتی( 
 تومان111/211)تجاری اداری و..( 

 تومان111/151)مسکونی( 
 تومان 111/271)خودرو(: سنگین 

 تومان111/151سبک 
 تومان111/111تورسیکلت مو

 تومان 111/211حوادث چاه افتادگی، غرق شدگی و... :

تا یک ساعت همین قیمت از یک ساعت 
هزار تومان اضافه 51هر ساعت  به بالا

 میگردد

 صدور تاییدیه ، نظارت و بازدید 311112 7
صدور تاییدیه نظارت و بازدید بر عملیات موسسات و 

ویس دهنده ی شرکت های دولتی و خصوصی سر
 امور آتش نشانی و خدمات ایمنی

 تومان 111/711 به ازای هر واحد 
شرکت های تازه تاسیس 

تومان و شرکت های 111/311/1
 111/111/1درخواست کننده تمدید
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8 311112 
بازدید اولیه وتهیه شناسنامه ،دستورالعمل ایمنی و صدور 

 تآییدیه ایمنی

طرح های اعزام کارشناس جهت خدمات ایمنی و 
آموزشی و اقدامات پیشگیرانه، تهیه 

شناسنامه،دستورالعمل و گزارش نارسایی ها و 
 کمبودهای ایمنی به صاحبان اماکن

اززمان اعزام تا بازگشت و تنظیم 
 شناسنامه،دستورالعمل ) به ازای هر واحد(

تومان و غیر مسکونی 111/121حداقل هر واحد مسکونی 
ر و به ازای هر متر اضافه مت 111تومان تا سقف 111/211

 تومان2111تومان و غیر مسکونی  1211مسکونی 

در مراحل صدور پایانکار و اخذ استعلامات 
 و...

 بازدید و تایید نقشه ساختمانی 311112 9
بازدید و تایید ایمنی نقشه های ساختمانی توسط 

 کارشناس ایمنی
 به ازای هر متر مربع در نقشه ارائه شده

تومان تا 111/121تومان و غیرمسکونی 111/81ونی هر واحد مسک
 متر111سقف 
تومان و غیرمسکونی 811به ازای هر متر اضافه مسکونی 

 تومان1211

 

11 311112 
بهای خدمات اضافه بنا در کلیه استعلامات )عدم خلافی، پایانکار، 

استعلام بانک یا محضر و...( و در کلیه توافقات و جرائم 
 111کمیسیون ماده 

 به ازای هر متر اضافه بنا 
 تومان در واحدهای مسکونی و2711به ازای هر متر اضافه بنا 

 تومان 5511واحدهای تجاری و اداری و... متری 
 

11 311112 
طراحی سیستم های ایمنی، اجرای طرح، نگهداری 

 سیستم
اعزام کارشناس جهت بازدید،اجرای طرح ونگهداری و 

 رفع نقص سیستم ایمنی
  سود بازرگانی %35کلیه هزینه + اد فی ما بینقرارد

 نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ایمنی 311112 12
اعزام کارشناس برای نظارت و بازدید از حسن اجرای 

 دستورالعمل های ایمنی
  تومان 111/111 به ازای هر نفر ساعت بازدید

 تست رایزر 311112 13
ان ها و تست رایزر خشک و اطفاء حریق تر ساختم

 -اجرای عملکرد صحیح
 -تعداد بازدید و اعزام خودرو در هر مرحله

 111/151تومان و به ازای هر خروجی آب  111/311قیمت پایه
 تومان

 

درصد 51در سیستم تر برای بار دوم 
 قیمت بار اول

 به ازای هر پنل تست سیستم اعلام حریق تست سیستم اعلام حریق  311112 14
متر . غیر  111تومان  تا سقف 111/111سکونی حداقل هر واحد م

متر به ازای هر متر اضافه  51تومان تا سقف  111/211مسکونی 
 تومان811تومان و غیر مسکونی  511مسکونی 

در صورت نیاز به تکرار 

برای  بار دوم )تست 

رایزر در اطفاء حریق 

درصد  08خشک (  مقدار 

 مبالغ بار اول اخذ میگردد.

 تومان 111/111هر نفر ساعت  از زمان اعزام تا پایان ماموریت و برگشت نفر 15اعزام کارشناس جهت آموزش تا سقف  موزش دستگاه ها و سیستم های ایمنی و آتش نشانیآ 311112 15

در صورت نیاز به تکرار 

برای  بار دوم  و سوم و 

... بر اساس متراژی که 

مجدد مورد تست قرار 

میگیرد به مبلغ اولیه 

 ارشناسی اضافه میگردد.  ک

 آموزش عمومی آتش نشانی 311112 16
آموزش ایمنی با گرایش آتش نشانی برای کلیه 

 سطوح
ساعت آموزش تئوری و عملی بدون 2

 استفاده از تجهیزات
 تومان 111/81به ازای هر ساعت 
 

 

saedi
Draft



  73صفحه                          0412سال                      تربت حیدریهرداری شه عوارض و بهای خدمات تعرفه

 02/00/0410 :مورخ 44شماره: مصوبات جلسه رسمی  0: بند تربت حیدریهشورای اسلامی شهر مصوبه  01/12/0410 :مورخ 24742 شماره: :نامهتربت حیدریه شهرداریلایحه پیشنهادی 

 

 گردند.  تخفیف می %21( باشند شامل 8در مواردیکه واحد مسکونی یا تجاری به درخواست مالک بصورت داوطلبانه خواهان دریافت مشاوره یا اخذ تاییدیه )بند 

 گردند. می تخفیف %51خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(، بهزیستی ، بنیاد جانبازان و شهدای معزز شامل 

 گردد. تومان دریافت می 2111کارشناسی و آموزش در خارج از حریم شهری به ازاء هر کیلومتر 

 باشد. هزینه ایاب و ذهاب اعزام کارشناس به عهده ی درخواست کننده می

 آموزش مقدماتی 311112 17
آموزش  مقدماتی ایمنی با گرایش اتش نشانی  جهت 

 مهارت کسب
  تومان 111/111به ازاء هرساعت  ساعت آموزش تئوری عملی15

 آموزش تکمیلی و امداد ونجات 311112 18
آموزش تکمیلی و امدادو نجات با گرایش آتش نشانی 

 جهت ارتقا مهارت
  تومان111/111به ازاء هرساعت  ساعت آموزش تئوری عملی15

 مسائل ایمنی خدمات مشاوره ای شامل:  پیشگیری، 311112 19
انجام تحقیقات و مشاهده در زمینه مسائل آموزشی، 

 ایمنی آتش نشانی
 و حفاظت محیطی و مشاوره تخصصی

 از زمان اعزام تا پایان ماموریت و بازگشت
 تومان 111/151مجموعآ 

 به ازای هر نفر ساعت
 

 نوارهای بصری، کتب آموزشی، نشریات 311112 21
تب آموزشی و نشریات نوارهای آموزشی،نشر و چاپ ک

 علمی تخصصی
  سود بازرگانی%35هزینه خرید + هزینه تکثیر + یک قاب نوار بصری، هر جلد کتاب یا نشریه

 بررسی کیفیت تجهیزات و مواد مصرفی 311112 21
انجام کارشناسی تخصصی و آزمایشات لازم به منظور 

بررسی کیفیت ماشین آلات و تجهیزات و مواد 
 یمصرفی آتش نشان

 از زمان اعزام تا پایان ماموریت و بازگشت
تومان+ هزینه های جانبی )آزمایشات کیفیت  111/211

 مواد، ماشین آلات و تجهیزات و...(
 

 فروش تجهیزات فرسوده واز رده خارج فروش لوازمات فرسوده 231111 22
ارزیابی وقیمت گذاری توسط کارشناسان 

 مربوطه
  طبق قوانین و مقررات مزایده

 اجاره بهاء 131112 23
اجاره موتور پرتال، کفکش و لجن کش، غیر از موارد 

 الزام قانونی و بحران
 اعزام پمپ و یک نفر مامور بر مبنا ساعت

 تومان 111/61کفکش هرساعت 
 تومان 111/81لجن کش هرساعت 

تومان به  111/81متری  21هر رشته شیلنگ 
فه ساعت به مبلغ اجاره بها اضا 12ازای هر 

 میگردد

42 131112 HSE 

بازدید ، صدور دستورالعمل و نظارت پیشگیرانه 
HSE ، در کلیه موارد رفع ناایمنی درمعابر شهری

 حفاری ها ، کانال ها، گودبرداری ها و .... 
 به ازای هر متر مربع 

و به ازای هر مترمربع  311111متر 111قیمت پایه تا 
 تومان1111 تومان وغیر مسکونی 711مسکونی مبلغ 
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 هزار تومان اخذ میگردد. 21.111نفر مازاد  11نفر به بالا به ازای هر  15نفر مبلغ مندرج و از  15: برگزاری کلاس تا سقف 15دربند 

 در کلاس های آموزشی تجهیزات و ملزومات به عهده ی آموزش گیرنده میباشد.

 51ینه های برگشت معادل هزار تومان به ازای هر کیلومتر مسافت  رفت طی شده دریافت خواهد گردید. بابت هز 111/21هزار تومان و اگر مسیر خاکی باشد مبلغ  11/11اگر مسیر اسفالته باشد مبلغ  3در ردیف 
 درصد هزینه رفت قابل محاسبه و دریافت میباشد.  

هزار  211اصله درخت مبلغ  5هزار تومان و جهت کارشناسی باغات و اشجار به ازای هر  51متر مبلغ  200متر به ازای هر  1000هزار تومان و بیشتر از  211متر مربع  1000هزینه کارشناسی اراضی کشاورزی تا 
 گردد. هزار تومان  اضافه دریافت می 21اصله به بالا به ازای هر اصله درخت مبلغ  5مان و از تو

 

 بهاء خدمات سازمان حمل و نقل و ترافیک  :( 7-3*تعرفه شماره)

 
 ردیف شرح درآمد/ عنوان درآمدی 1488مبلغ جهت سال  مبنای محاسبه

 2 صل از تاکسیهای اینترنتیدرآمد حا از هر تراکنش سفر %2 از هر تراکنش سفر 2%

به ازای هر -قانون درآمدهای پایدار 15ماده  2تبصره 
 ریال ( 111/21باربرگ ثبتی مبلغ 

 111/21به ازای هر باربرگ ثبتی مبلغ 
 ریال

 3 درآمد حاصل از ثبت باربرگ

 افزایش نسبت به سال گذشته** %35 حداقل با 1412سال–تعرفه دریافتی درآمدی سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری تربت حیدریه 
 

 شرح
-1488پیشنهاد 

 ریال
 1488مبلغ پیشنهادی شرح

 111/162 خدمات ماهیانه تاکسیهای ساماندهی )آژانس( 111/111/2 صدور پروانه اولیه تاکسیرانی

 111/241 خدمات ماهیانه تاکسیهای ساماندهی )گردشی( 611/561 تمدید پروانه دوساله تاکسیرانی

 نی پروانه دوساله تاکسیرانیالمث
 111/42 خدمات ماهیانه خودروهای فعال در آژانس)پلاک شخصی( بدون سهمیه 811/281

 صدور پروانه نمایندگی پنج ساله تاکسی تلفنی/ وانت تلفنی / وشرکتهای مینی بوسرانی
 111/138 خدمات ماهیانه خودروهای فعال در آژانس)پلاک شخصی( با سهمیه 111/875/71
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 111/121 خدمات ماهیانه وانت بارها 511/792/31 صدور پروانه نمایندگی پنج ساله پیک موتوری

 معاف 133خدمات ماهیانه تاکسیهای بیسیم  111/466/11 تمدید  پروانه نمایندگی پنج ساله تاکسی تلفنی / وانت تلفنی/ پیک موتوری

 111/44 خدمات ماهیانه رانندگان تاکسی )کمکی( 111/274/1 /وانت تلفنی /پیک موتورینقل و انتقال پروانه نمایندگی پنج ساله تاکسی تلفنی 

 حذف شد ماهیانه خودروهای بالابر 111/888 هزینه صدور کارت سرویس مدارس متقاضیانی که قبل ازمهر اقدام نمایند

 111/211/4 هزینه امور نوسازی تاکسیهای فرسوده 111/139/1 هزینه صدور کارت سرویس مدارس متقاضیانی که در مهر ماه اقدام نمایند

 762/839/5 86الی 78نقل و انتقال تاکسیها)دائم،ساماندهی،توسعه(از مدل  111/493/1 هزینه صدور کارت سرویس مدارس متقاضیانی که درطول سال تحصیلی  اقدام نمایند

 111/311/12 91الی 87نقل و انتقال تاکسیها)دائم،ساماندهی،توسعه(از مدل همان مقطعصدور  %51 هزینه صدور المثنی کارت سرویس مدارس درهر مقطع زمانی

 111/111/15 94الی 91نقل و انتقال تاکسیها)دائم،ساماندهی،توسعه(از مدل  111/162 صدور گواهی موقت تاکسی ها / وانت بارها)سه ماهه(

 111/711/16 95وانتقال تاکسیها )دائم.ساماندهی.توسعه( مدلنقل  111/621/1 هزینه اولیه تشکیل پرونده )تاکسی ،آژانس(

 111/511/17 96نقل وانتقال تاکسیها )دائم.ساماندهی.توسعه( مدل 111/58 شهرشناسی

 111/711/21 97نقل وانتقال تاکسیها )دائم.ساماندهی.توسعه( مدل 111/115 جریمه عدم تمدید مجوز تاکسیرانی به ازای هرماه

 111/511/23 98نقل وانتقال تاکسیها )دائم.ساماندهی.توسعه( مدل 111/153 ناسایی رانندگانصدور کارت ش

 111/511/24 99نقل وانتقال تاکسیها )دائم.ساماندهی.توسعه( مدل  111/153 هزینه صدور المثنی و مفقودی کارت شناسایی رانندگان

 111/811/27 1411نتقال تاکسیها )دائم.ساماندهی.توسعه( مدل نقل وا 111/276 هزینه مفقودی قاب کارت شناسایی  رانندگان

 111/311/31 1411نقل وانتقال تاکسیها )دائم.ساماندهی.توسعه( مدل  111/637 هزینه عدم نصب کارت شناسایی خودرو رانندگان

 111/111/35 1412( مدل نقل وانتقال تاکسیها )دائم.ساماندهی.توسعه 111/913 هزینه عدم تمدید کارت شناسایی رانندگان

 111/911/3 نقل وانتقال قرارداد اتوبوسهای بخش خصوصی 111/111/26 جهت تاکسیها133حق ورودی به شبکه بیسیم 

 معاف اجاره خط اتوبوسهای بخش خصوصی درون شهر/شهرک 111/311/6 مجوزبرچسب تردد مینی بوس/سالیانه

 معاف جاره خط اتوبوسهای بخش خصوصی درون شهر/مدرسا 111/611/2 مجوز برچسب تردد ون ) سالیانه (

 معاف اجاره خط اتوبوسهای بخش خصوصی درون شهر/حومه 111/126/9 مجوزبرچسب تردد اتو بوس/سالیانه
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 خدمات ماهیانه دفاتر شرکتهای حمل ونقل تاکسی تلفنی
111/111 

 15فری)ظرفیت حداکثر تن( ومسا5/3صدور پروانه اولیه فعالیت رانندگان ناوگان باری )زیر
 نفر(

111/711/2 

 خدمات ماهیانه تاکسیهای دائم
111/145 

تن( ومسافری)ظرفیت 6تا5/3صدور پروانه اولیه فعالیت رانندگان ناوگان باری )بین
 نفر( 26تا16بین

111/311/3 

 27تن( ومسافری)ظرفیت بالای  6صدور پروانه اولیه فعالیت رانندگان ناوگان باری )بیش از
 ر(نف

 111/161 حاشیه بازار( -)جمعه بازار 2*4غرفه داران  111/111/5

 15تن( ومسافری)ظرفیت حداکثر 5/3صدور پروانه اولیه اشتغال رانندگان ناوگان باری )زیر
 نفر(

 111/141 ساعت وکمتر آز آن( بجز تریلی24پارکینگ وسائط نقلیه سنگین شبانه روزی )به میزان 111/711/2

تن( ومسافری)ظرفیت 6تا5/3اولیه اشتغال رانندگان ناوگان باری )بینصدور پروانه 
 نفر( 26تا16بین

 111/221 ساعت وکمتر آز آن( تریلی24پارکینگ وسائط نقلیه سنگین شبانه روزی )به میزان 111/411/3

 27تن( ومسافری)ظرفیت بالای  6صدور پروانه اولیه اشتغال رانندگان ناوگان باری )بیش از
 نفر(

 
 111/756 ورودی هر دستگاه نیسان و وانت به پایانه  )جمعه بازار ( 111/111/5

 111/511/1 ورودی هر دستگاه کامیونت به پایانه )جمعه بازار(  111/811 جریمه عدم تمدید مجوز پروانه فعالیت و اشتغال به ازای هرماه وکمتر از یکماه

 111/811/2 ورودی هر دستگاه کامیون به پایانه )جمعه بازار (  هزینه صدور %51  55الی  51ردیفهای  ***هزینه تمدید صدور پروانه فعالیت و اشتغال 

 111/47 ورودی خودرو به داخل پایانه مسافربری)جمعه بازار(
ارزش اضافه شده  %16 درآمد حاصل از نقل وانتقال مستغلات سرقفلی پایانه مسافربری

 سرقفلی

 111/811/2 صدورپروانه یکساله شرکتهای حمل ونقل سرویس مدارس)طرح سپند( 111/18 بازار( ورودی موتور سیکلت) جمعه

 111/981 بهای خدمات وانت ودیزل)شامل:ثبت نام اینترنتی پروانه فعالیت واشتغال،پرس کارت و...( 111/511 داخل بازار( -)جمعه بازار 2*4غرفه داران 
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 ات ررلفرخرد تررررک
 

  1488پیشنهادی  1488هادی پیشن شرح تخلف 

 میزان خسارت و نوع اقدام)نوبت سوم( میزان خسارت و نوع اقدام)نوبت دوم( میزان خسارت و نوع اقدام)نوبت اول( (تخلفات تاکسیران)دارنده پروانه تاکسیران کد

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ ریال و 611/263/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 811/631 عدم انجام خدمت درنوبت /شیفت معین شده در پروانه 111

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ ریال و  611/263/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 811/631 عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه 112

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال 611/263/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 631/ 811 ین شده درپروانهعدم انجام خدمت درمسیرمع 113

114 
عدم انجام خدمت درمکان و زمان معین شده 

 توسط)شهرداری/سازمان(براساس برنامه حمل ونقل عمومی مسافر
 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 141/769/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 521/884

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی 141/769/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 521/884 سپردن پروانه تاکسیارنی متعلق به خودجهت تاکسیرانی به غیر 115

116 
مشخصات مندرج در پروانه مطابقت  رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با

 ندارد

توقف تاکسی توسط  بازرس سازمان در یکی از 
 پارکینگهای معین و هیات از تصمیات هیات

 توقف تاکسی توسط  بازرس سازمان در یکی از پارکینگهای معین و هیات از تصمیات هیات

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ ریال و  141/769/1 ساعت 24پارکینگ توقیف در  ریال و 521/884 امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه 117

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24ریال و توقیف در پارکینگ  141/769/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 521/884 حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات 118

119 
نات اسلامی واجتماعی که برابر دستورالعمل های ارائه شده عدم رعایت شئو

 میبایستی رعایت شوند
 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 141/769/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 521/884

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 611/263/1 ساعت 24پارکینگ توقیف در  ریال و 811/631 عدم انجام کشیکهای محوله و رعایت مقررات آن 111

 تابع تصمیمات هیات انضباطی ارتکاب به جرم درهنگام تاکسیرانی و یا با استفاده ازتاکسی 111

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و141/769/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 521/884 عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر 112

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و141/769/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 521/884 عدم رعایت نرخ های مصوب  113

114 
 قف تاکسی توسط بازرس سازمان دریکی از پارکینگهای معین و تبعیت از تصمیمات هیاتتو عدم نصب تاکسیمتر در صورت الزام به نصب آن

115 
ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و141/769/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 521/884 عدم استفاده از تاکسیمتر  ارجاع پرونده به هیات انضباطی 

 تصمیمات هیات انضباطی تابع تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی 116
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 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و961/389/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 521/884 عدم انجام نظافت بیرون و داخل تاکسی برابر دستورالعمل های صادره 117

ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و961/389/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 521/884 ارائه سرویس عدم استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده محترم هنگام 118  ارجاع پرونده به هیات انضباطی 

119 

عدم نصب پلاک کد شناسایی راننده بر روی شیشه عقب خودرو برای روئیت 
از خارج و همچنین مسافر در داخل اتومبیل درمحل قابل روئیت )برابر 

 ستورالعمل شهرداری/سازمان(د

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و141/769/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 521/884

121 
رانندگی با تاکسی که پروانه بهره برداری آن توسط مراجع ذیربط طبق 

دید باطل شده مقررات اخذ یابصورت موقت تا صدور پروانه بهره برداری ج
 است پس از اطلاع آن

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 611/263/1

121 

درمواردی که بنا به دلایل نقص فنی "خارج از سرویس"عدم استفاده از تابلو
یه،پذیرش مسافر ممکن اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنابه اضطرار قابل توج

 نباشد

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 611/263/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 811/631

122 
عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان شهرداری/ سازمان  درامور 

 تاکسیرانی
 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 141/769/1 تساع 24توقیف در پارکینگ  ریال و 521/884

123 

خروج بدون مجوز از محدوده شهر یا مسیر،که برای تاکسیرانی )یابا تاکسی 
که مشخصات آن در پروانه تاکسیرانی قید گردیده است( مجاز اعلام شده 

 است.

 ارجاع پرونده به هیات انضباطی ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 141/769/1 ساعت 24توقیف در پارکینگ  ریال و 811/631

 

 بهاء خدمات استفاده ازانواع پارکینگهای شهرداری؛
 

 هرواحد پارکینگ پارکینگ های روباز هرواحد پارکینگ پارکینگ سر پوشیده

40000 * T 25000 * T 

 .شد( می با1قل مقدار آن عدد یک)ضریب زمان بر حسب ساعت می باشد که حدا T -توضیحات: 

 میگردد اضافهدرصد تعرفه فوق  05بهای خدمات استفاده از پارکینگ تا یک ساعت برابر جدول فوق محاسبه میگردد و بعد ازان به ازا هر ساعت مازاد -
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  بهای خدمات استفاد از پارک حاشیه ای:   

 نحوه محاسبه عوارض
20000 * T 

 .شد( می با1زمان بر حسب ساعت می باشد که حداقل مقدار آن عدد یک)ضریب  T -توضیحات: 

 محاسبه میگردد. برابر جدول فوق  و بعد از آن بهای خدمات استفاده از پارکینگ نیم ساعت اولیه رایگان:  1تبصره -

 میگردد.  به مقادیر فوق اضافه % 20مقدار  25الی  11و  11الی  15:در زمان پیک ترافیک از ساعت  2تبصره 

 بهای خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی :
 
 مقررات ملی ساختمان ) الزمات ترافیکی ( و پس از ارائه طرح ایمنی عملیات ساختمان قابل وصول می باشد . 23وان بر اساس ضوابط مبحث عناین  

 ی ساختمان نیم درصد عوارض پروانه                                                                   فرمول :  

 

 بهای خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی :
 شهرداری می تواند از حمل بارهایی که به موجب ضوابط محموله ترافیکی )محموله های خطرناک ( قلمداد شده اد این عنوان را دریافت نماید 

 

 فرمول :

 مسافت از مبدا به مقصد  میزان m                                                Mریال *  51،111 
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 ( : بهاء خدمات اداره عمران و بازآفرینی 2-3تعرفه شماره)
 : ماشین الات و مصالح تولیدی 

 در صورت لزوم کارکرد ماشین آلات و فروش مصالح تولید سنگ شکن و کارخانه آسفالت بر اساس نرخ اتحادیه شهرستان بدون احتساب ارزش افزوده و موارد ذیل

 

 نرخ به ریال واحد نوع دستگاه یفرد

 11.111.111 سرویس  لیتری با آب داخل شهر  11111تانکر اب پاش  1

 51.111 متر طول کاتر 2

 1.111.111 تن تنی  61پخت آسفالت بدون مصالح در کارخانه  3

 1.511.111 تن تنی 121پخت آسفالت بدون مصالح در کارخانه  4

 5.111.111 تن ن قیر پخت آسفالت با مصالح بدو 5

 451.111 تن اکیپ پخش اسفالت با فنیشر  6

 21.111 متر مربع قیرپاشی بدون قیر  7

 2.111.111 تن اکیپ پخش آسفالت با دست  8

 3.111.111 تن اجاره فلاسک آسفالت در محدوده شهر  9

 45.111.111 روزانه اجاره غلطک چرخ لاستیکی  11

 35.111.111 نهروزا HAMاجاره غلطک  11

 یک پانصدم ارزش تقریبی مصالح به ازای هر روز انبارداری مصالح سنگی و قیر  12
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 دول بهای خدمات پخت و پخش آسفالت ج
 جمع )ریال( قیمت واحد )ریال (بر اساس قیمت روز مقدار در یک متر مربع شرح

  تن 1.124 آسفالت توپکا در کارخانه
 

 قیمت بهای تمام شده روز 

 
 

 قیمت روز * مقدار 
 تن 1.124 پخش آسفالت با دستگاه

 تن 1.124 کیلومتر 31حمل آسفالت تا 

 5تقسیم بر  1 تهیه و قیر پاشی تک کت

  جمع خالص

  کسورات قانونی و هزینه نظارت برابر ایین نامه ها و دستورالعمل 

  جمع کل هر متر مربع آسفالت به ضخامت یک سانتیمتر
 

 آسفالت در یک متر مربع با ضخامت یک سانتی متر       وزن 
 1*2.41*1.11=1.124تن              

 سانتیمتر ، میزان قیر در یک لایه محاسبه گردیده است  5چون در عملیات روکش یک نوبت قیر پاشی تک  کت انجام می شود بر اساس ضخامت متوسط 
 ده روز محاسبه می گردد.قیمت آسفالت در هر سال مستند به بهاء تمام ش
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 دول محاسبه خسارت روکش آسفالتج
 

 
 روکش آسفالت با در نظر گرفتن نوع معبر ، تعاریف و انتخاب هر یک از مشخصات مندرج در جدول به شرح زیر محاسبه می شود : خسارتخسارتی به آسفالت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی یا پیمانکار ایجاد شده ، 

 )هزینه خسارت روکش * ضریب اهمیت معبر*ضریب منطقه *ضریب کیفیت اسفالت * ضریب تکرار حفاری*قیمت پایه آسفالت *ضخامت آسفالت (
 ب توسط یک شرکت خدماتی در دو نوبت انجام شود محاسبه خسارت در کل معبر برای یک بار انجام خواهد شد . چنانچه حفاری شبکه و انشعا

 

 

 

 

 

 

نوع 
                                                     معبر                                                                                                                         

ضریب 
اهمیت 

 معبر

یب ضر
 منطقه

سطح 
خسارت 

دیده )متر 
 مربع(

قیمت پایه آسفالت )یک  ضریب تکرار حفاری ضریب کیفیت آسفالت
 سانتیمتر ضخامت(

ضخامت 
آسفالت 
)سانتی 

 متر(

جمع 
 خسارت
 )ریال(

عمر کمتر 
 سال  1از  

کیفیت 
 1نوع 

کیفیت 
 2نوع 

کیفیت 
 3نوع 

کیفیت 
 4نوع 

متقاضی 
 اول 

متقاضی 
 دوم 

متقاضی 
  سوم

   قیمت روز اسفالت  1.5 1.7 1.11 1.2 1.5 1.8 1.11 1.11  ب الف الف 

               

                                                                         جمع کل خسارت 
 ریال 
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 نوع و ضریب اهمیت معبرالف : 

 
کی در سه عنوان درجه بندی آن در جدول محاسبات اعمال می رافیبا توجه به تفاوت معابر از نظر میران تردد و مشخصات ترافیکی در هنگام عملیات روکش آسفالت ، کلیه معابر شهری بر اساس عرض و اهمیت ت

 گردد.

 ضریب اهمیت نوع معبر

 1.1 متر و بالاتر 35ض معابر با عر

 1.15 متر 35متر تا  21معابر با عرض 

 1.11 متر 21پیاده رو های آسفالتی و معابقر تا عرض 

  

 ا ، کل عرض موجود )سواره رو پیاده رو ، آیلند فضای سبز و ...(ملاک عمل می باشد در تعیین ضریب اهمیت معابر بهای خیابانها و بلوار ه

 ضریب منطقه :ب: 

 
شهری تربت حیدریه به سه در عملیات روکش آسفالت دارد لذا مناطق شهر تربت حیدریه دارای باتفت شهرسازی و متفاوت بوده که این تفاوت در مرکز شهر بدلیل تردد و شلوغی معاب ربیشترین مشکلات اجرایی را 

 دسته تفکیک و هر یک دارای ضریب منطقه ایخاص خود هستند که در جدول محاسبات روکش درج شده است .
 

 ضریب منطقه

 1 معابر فرعی

 1/1 معابر اصلی و پر ترددشهر
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 کیفیت آسفالت :
سال می باشد  ، انواع معابر از نظر کیفیت آسفالت  4پر هزینه از حفاری یهای متعدد در معابر ی که دارای آسفالت با کیفیت و عمر بالا تر از  با توجه به به گستردگی معابر شهر و استفاده بهینه ارز آسفالت موجود و

 بشرح ذیل تفکیک و ضریب اهمیت کیفی  آن در جدول محاسبات اعمال می گردد: 
 هرگونه ترک باشد : سطح آسفالت کاملا سالم مفاقد موج و عاری از 1کیفیت نوع 
 : سطح آسفالت کاملا سالم ولی دارای موج و عاری از هرگونه ترک باشد 2کیفیت نوع 
 : سطح آسفالت دارای ترکهای طولی و عرضی جزئی بوده و سایر انواع تخریب است . 3کیفیت نوع 
 درصد سطح کل آسفالت باشد. 21: تخریب های سطح آسفالت کمتر از  4کیفیت نوع 

 

 ؛دمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابربهاء خ

 ؛ حفاریآسفالت در زمان ترمیم  : بهاء خدماتالف
مجوز که شهرداری  مواردی در الذ ،نماید متخلفین برخورد قانون با تواند برابرشهرداری می و باشددرکل شهرومحدوده خدماتی ممنوع می یا تخریب معابر سطح شهر اعم ازآسفالته، زیرسازی و...  به هر نحو برش

 اخذ می گردد. افزایش محاسبه و  %41 تا  %31 بینعرض معبر به بسته  وبر اساس آخرین فهرست بهاء های مربوطه هزینهصادر مینماید 
 گردد: بشرح جدول ذیل ازمتقاضیان اخذدر موارد جزئی برای افراد حقیقی یا حقوقی هزینه بازسازی و ترمیم 

 متر وکمتر ا)مبالغ به ریال(12معابر متر به بالا)مبالغ به ریال(12معابر اصلی واحد اریمساحت حف 

 افزایش %31آخرین فهرست بها +روکش + افزایش %41مبلغ آخرین فهرست بها +روکش+ مربعمتر طول* عرض حفاری 1

     

     

 ت به بهای خدمات ترمیم حفاری اضافه خواهد شد تبصره : هزینه سطح خسارت دیده آسفال
 ریال دریافت گردد 2،511،111سال باشد به ازای هر متر مربع حفاری بابت خسارت آسفالت مبلغ 4در معابری که عمر آسفالت کمتر از 
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 و...؛ بامواد سوختی )بصورت جزئی(آسفالت تخریب شدهترمیم  : بهاء خدماتب

 
 روها هرمترمربعپیاده متر( هرمترمربع12عابرفرعی)کمتردرم درمعابراصلی هرمترمربع

2.511.111 2.111.111 1.111.111 

 

 معابر دارای زیرسازی)فاقدآسفالت(؛بازسازی وترمیم نوارحفاری در : بهاء خدماتج

 

 متر وکمتر12معابر متر به بالا12معابر اصلی واحد عرض حفاری 

 611.111 911.111 متر وکمتر متر(سانتی51پنجاه) 1
 811.111 1.111.111 متر مترسانتی(81تا هشتاد)( 51پنجاه)از 2
 911.111 1.311.111 مترمربع متربه بالا(سانتی81هشتاد) زا 3

 فاقد زیرسازی وآسفالت)خاکی(؛ بازسازی وترمیم نوارحفاری درخیابانهای اصلی : بهاء خدماتد

 

 متر وکمتر12معابر متر به بالا12معابر اصلی واحد عرض حفاری 

 121.111 151.111 متر وکمتر متر(سانتی51پنجاه) 1
 181.111 211.111 متر مترسانتی(81تا هشتاد)( 51پنجاه)از 2
 251.111 311.111 مترمربع متربه بالا(سانتی81هشتاد) زا 3

دستگاه مذکورشهرداری مجازاست نسبت به شخص یا باشدودرصورت تعلل دستگاه حفاری میشخص یا عهده آوری خاک ومصالح مازادبر: کلیه عملیات حفاری)برش،خاکبرداری(،خاکریزی،غرقاب،جمع1تبصره
 نماید. (ازدستگاه حفاراخذ%15)پانزدهآوری اقدام وهزینه مربوطه راباافزایش قیمت صدی جمع

 باشد.جام عملیات رأساً برعهده پیمانکارمربوطه میسازی،موزائیک وبتن هیچگونه مسئولیتی نداردووان: شهرداری درخصوص حفاری مسیرهای کف2تبصره
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(ماه پس ازتحویل موقت 12های مرمت به مدت دوازده)ته یاضمانتنامه معتبربانکی به مبلغ کل هزینهفگیری راداشته باشدموظف خواهدبودس: چنانچه دستگاه حفاری رأساً قصدانجام عملیات لکه3تبصره
 دراختیارشهرداری قراردهد.

اساتفاده ازمصاال  -0اقدام به برش باکااتر-4سازی مسیرایمن-1ودستگاههای زیربطجلسه تلفیقی باشهرداری-2مطالعات-1رعایت دستورالعمل حفاری): 4تبصره

 باشد.(الزامی می…تحت نظرشهرداری و

 های مجازبه عهده شهرداری خواهدبود.: نظارت برعملیات غرقاب کردن خاکهای حفاری درلایه0تبصره

 ه مشارکت مردمی در اجرای جدول ، آسفالت ، پیاده رونحو

 پیاده رو سازی :-1
 الف: در معابر فرعی و اصلی نحوه مشارکت شهروندان در این مورد بدین شرح میباشد:

 درصد اخذ گردد 51کلیه هزینه های اجرایی کف فرش برآورد گردد وبرای اجرای کار جهت خیابان های اصلی سهم مشارکت 

 : در صورت نیاز به نصب مبلمان شهری شامل نیمکت،پایه چراغ،سطل زباله و... توسط شهرداری تامین گردد. 1تبصره 
 درصد اخذ گردد. 51: جهت معابر فرعی در صورتی که کد نوسازی تسویه حساب شده باشد سهم مشارکت  2تبصره 
 .: طراحی و نظارت بر اجرای پروژه توسط شهرداری انجام می گردد 3تبصره 

 خاک برداری ، احداث کانیو ، جدول و آسفالت :-8
 متر وکمتر از آن  ) وضع موجود  معابر ( سهم مشارکت شهروندان و شهرداری به صورت ذیل می باشد : 16الف: در معابر با عرض 

 متری و کمتر از آن : 8در میلان های 
 باشد  درصد می 41درصد و شهرداری  61در منطقه یک سهم مشارکت شهروندان 

 درصد می باشد . 51درصد و سهم شهرداری  51در منطقه دو  سهم مشارکت شهروندان  

 درصد می باشد . 61درصد می باشد و سهم شهرداری  41در منطقه سه  سهم مشارکت شهروندان  

 به جای آسفالت اقدام می گردد.متر در صورت موافقت شهروندان نسبت به اجرای تایل بتنی  8متر و کمتر از  8تبصره: در معابر بن بست 

 متر : 12متر تا  8در میلان های بالاتر از 
 درصد می باشد  51درصد و شهرداری  51در منطقه یک سهم مشارکت شهروندان 
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 درصد می باشد . 61درصد و سهم شهرداری  41در منطقه دو  سهم مشارکت شهروندان  

 درصد می باشد . 71باشد و سهم شهرداری درصد می  31در منطقه سه  سهم مشارکت شهروندان  

 متر : 16متر تا  12در میلان های بالاتر از 
 درصد می باشد  55درصد و شهرداری  45در منطقه یک سهم مشارکت شهروندان 

 درصد می باشد . 65درصد و سهم شهرداری  35در منطقه دو  سهم مشارکت شهروندان  

 درصد می باشد . 75درصد می باشد و سهم شهرداری  25در منطقه سه  سهم مشارکت شهروندان  

 تبصره : مناطق یک ، دو و سه مطابق محدوده مشخص شده در نقشه شهر تعیین میگردد .
متر  16به مشارکت سهم مشارکت همانند خیابان های زیر  متربا تامین اعتبارو پرداخت بدهی عوارضات توسط اهالی وطبق اولویت توسط شهرداری اجرا گردد ودرصورت تمایل اهالی16ب: در مورد خیابانهای بالای 

 محاسبه خواهد شد.   
 مشارکت توسط مالکین داخل معبر اجرا میگردد .صد در صد  ج: در مورد معابر اختصاصی 

 

 ملاحظات کلی
ادارات مربوطه برای یک نوبت شامل های شهدا )پدر، مادر ، همسر ، فرزاندان ( باشند بعد از ارائه نامه کتبی از درصد به بالا و خانواده  25: مالکین املاکی که تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی ، جانبازان 1تبصره 

 میگردد. سهم مشارکت درصد تخفیف  21
. 

و بطور کل با توجه به اینکه  بت به اجرای موضوع مشارکت اقدام : شهرداری مکلف است در خصوص زمین های غیر محصور با مالکیت مشخص و زمین ها و املاکی که مالکیت آنها مشخص نباشد نس 4تبصره 
 ( این لایحه مکلف به پرداخت بهای خدمات اماده سازی میباشند لذا سهم مشارکت از اراضی دریافت نمیگردد 9-3اراضی برابر تعرفه شماره )

 وارضات آن سازمان کسر گردد در صورت عدم موافقت سهم مشارکت مدارس باید پرداخت گردد.: در صورت تفاهم با اداره آموزش و پرورش سهم مشارکت مدارس از سهم ع 5تبصره 
 : مساجد ، حسینیه ها و مراکز خیریه که مجوز رسمی از سازمان های مربوطه را داشته باشند از پرداخت سهم مشارکت معاف می باشند . 6تبصره 
 نیاز به لکه گیری داشته باشد در صورتیکه با لکه گیری قابلیت ترمیم داشته باشد رایگان ترمیم خواهد شد .  :  در مورد معابری که قبلاً آسفالت بوده و 8تبصره 
 : منظور از معابر اختصاصی: معابری است که در آنها عبور ومرور عام انجام نمی گیرد . 9تبصره 
حقوقی درج گردیده و در طرح تفصیلی مشخص نشده است.کلیه هزینه ای آسفالت و پیاده رو سازی این معابر به عهده مالک یا : معبر خصوصی : معبری است که در استناد مالکیت اشخاص حقیقی و 11تبصره 

 مالکان می باشد.
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 مشارکت به اینصورت می باشد م: نحوه محاسبه سه 11تبصره 
 طول مکان مورد نظر * عرض معبر * هزینه آسفالت * درصد مشارکت

 هزینه جدول * درصد مشارکت طول مکان مورد نظر *
 هزینه موزاییک فرش * درصد مشارکت

 ی های ساختمانی خود را تسویه حساب نمایند.هکلیه معابر اصلی : املاک واقع در حاشیه باید قبل از مشارکت عوارضات و بد 

 درصد تخفیف در مشارکت می شوند. 11خود،مشمول  معابر داخل میلان ها و فرعی ها که درخواست مشارکت دارند در صورت تسویه حساب کامل بدهی های

 

 ؛(: بهاء خدمات آماده سازی9-3*تعرفه شماره )
ده ماالکین مای و سایر قوانین  احداث، مرمت و نگهداری زیرساخت های شهری)آماده سازی( در محدوده خدماتی شهرها بار عهاهاهای دولتی و شهرداریوضعیت املاک واقع در طرح قانون تعیین 4بر اساس تبصره 

یید شهرداری برسانند اما با توجه به پراکندگی قطعات و اینکه بارای افاراد باشد و افراد حقیقی و حقوقی باید اقدامات مذکور را در محدوده املاک خود بر اساس طرحهای مصوب و زیر نظر شهرداری انجام داده و به تأ
ینه تماام شاده ت انجام توسط شهرداری باید سهم خود از احداث معابر و خدمات شهری را پرداخت نمایند لذا بر اساس هر متر مربع عرصه ملک، مالک باید هزحقیقی امکان انجام آماده سازی وجود نداشته و در صور

مد پایین مردم و جهت کمک به شهروندان بخشی از این هزینه ها به عنوان سهم الشرکه یک متر مربع آماده سازی)باربرداری و بارریزی، زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت معابر و...( را پرداخت نماید اما با توجه به درآ
 مالکین بابت هزینه های آماده سازی به شرح جدول ذیل دریافت می گردد: 

 

  نحوه محاسبه  برای اولین احداث بنا ردیف 

1 * S 500000  

 توضیحات:
 ی باشد.در این تعرفه مساحت کل عرصه ملک م S:  1بند 
 :املاکی که برای اولین بار احداث بنا میگردد مشمول میگردد 2بند 
ام شاده و ارداد اقدام نماید وهزینه آن  بر اساس فهرست بهاء، قیمت تما: شهرداری مجاز به انجام خدمات آماده سازی در خارج از محدوده خدماتی شهر نمی باشد و تنها می تواند به عنوان پیمانکار و در قالب قر 3بند

 توافق انجام شده محاسبه و اخذ خواهد گردید.
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 ( : بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر؛18-3*تعرفه شماره)

 

 نحوه محاسبه عوارض
3*P*S*T 

 توضیحات:

 
 نی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد می باشد.: بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری مشروط به دارا بودن شرایط فنی و ایم1بند
 : بهاء خدمات موضوع این تعرفه در قالب قرارداد وصول می گردد.2بند
 ( می باشد و با عدد صحیح افزایش می یابد و قرارداد ها روزانه صادر می گردد.1ضریب زمان بر حسب روز می باشد که حداقل مقدار آن عدد یک) T: 3بند

 ی مورد استفاده میباشدمساحت فضا S: 4بند 
د معبر و اساتفاده شخصای کسابه از پیااده روهاا و معاابر : کسبه سطح شهر تحت هیچ شرایطی اجازه تصرف معبر و استفاده از پیاده روهای اطراف ملک خود را جهت انجام کسب وکار ندارند . در صورت س 1تبصره 

 جدول فوق  علاوه بر هزینه انبارداری میباشند .  تعرفهد معبر شهرداری ضمن جمع آوری و رفع سد معبر ملزم به پرداخت اطراف ملک خود و عدم توجه به اخطار و ابلاغ مامورین س
داری و رعایت کامل مقاررات ملای سااختمان خذ مجوز از شهر: سازندگان بنا تحت هیچ شرایطی اجازه تصرف و استفاده از پیاده روهای اطراف ملک خود را جهت انجام ساخت و ساز ندارند. مگر در صورت ا 2تبصره 

 )مبحث دوازدهم  ایمنی و حفاظت کار حین اجرا ( و اخذ سایر مجوزات  لازم از دستگاههای ذیربط توسط سازندگان بنا. 
معابر و پیاده رو های شهری را ندارند. در صورتی که امکان تخلیه مصاالح در محادوده : شهروندان ، بدون مجوز و یا پس از اخذ مجوز ساخت و ساز و یا تعمیرات ، تحت هیچ شرایطی اجازه تخلیه مصالح در 3تبصره 

جماع آوری ساعت جهت حمل مصالح به داخل ملک خود فرصت دارند. در غیر اینصورت  شهرداری راساً نسبت به رفع سد معبر اقدام و هزینه  24پلاک برای سازندگان بنا وجود نداشته باشد. مالک از زمان تخلیه تنها 
 ( برای مالک قابل محاسبه میباشد.2-1-4درصد علاوه بر هزینه انبارداری) 21(  به اضافه 3-1-4جدول )
و اساتکاف مالاک از پرداخات بادهی ، بلاغ این بدهی به مالاک : در صورتی که هزینه جمع آوری و انبارداری مصالح ساختمانی جمع آوری شده با ارزش مصالح  برابری داشته باشد شهرداری میتواند پس از ا4تبصره 

 مصالح ساختمانی جمع آوری شده را به مصارف عمومی عمرانی شهر برساند و مالک هیچگونه حقی برای اعتراض و ادعای مصالح خود را ندارد.  
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  91صفحه                          0412سال                      تربت حیدریهرداری شه عوارض و بهای خدمات تعرفه

 02/00/0410 :مورخ 44شماره: مصوبات جلسه رسمی  0: بند تربت حیدریهشورای اسلامی شهر مصوبه  01/12/0410 :مورخ 24742 شماره: :نامهتربت حیدریه شهرداریلایحه پیشنهادی 

 

 مدت زمان حفاری جهت تصرف معبر بسته به میزان طول حفاری طبق جدول ذیل تعیین می گردد : 

 

 مدت زمان تصرف معبر طول حفاری ردیف

 روز  8 متر  ۵8تا   1از  1

 روز  ۵ متر 188تا   ۵از  8

 روز  7 متر1۵8تا  188از  3

 روز  18 متر888تا  1۵8از  4

 روز  13 متر 8۵8تا   888از  ۵

 روز  1۵ متر 388تا   8۵8از  6

 روز  17 متر 3۵8تا  388از   7
 

 واحد اجرائیات:  بهای خدمات( : 11-3تعرفه شماره)
 هزینه انبارداری و نگهداری لوازم جمع آوری شده توسط  پلیس ساختمان

 

 )ریال(1488مبلغ  واحد نوع لوازم جمع آوری شده ردیف
 1.500.000 عدد یک لنگه درب حیاط بزرگ 1

 100.000 عدد پنجره و درب چوبی 2

 140.000 متر طول ، الاوار و سپاری و ...تیار آهن ، نبشی  3

 1.500.000 دستگاه موتاور جوش، هوابارش، موتاور بالابار و... 4

 600.000 عدد فرقاون ، بشکاه ، چهاارپایه ، چرخ چااه و... 5

 200.000 عدد دیگر لوازم بنایی: بیال،کلنگ و ... 6
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  90صفحه                          0412سال                      تربت حیدریهرداری شه عوارض و بهای خدمات تعرفه

 02/00/0410 :مورخ 44شماره: مصوبات جلسه رسمی  0: بند تربت حیدریهشورای اسلامی شهر مصوبه  01/12/0410 :مورخ 24742 شماره: :نامهتربت حیدریه شهرداریلایحه پیشنهادی 

 

 
اضافه درصد به مبلغ فوق  5روزانه ،  تحویل به انبار داربعد از گذشت یک هفته از تاریخ   یک هفته اول از زمان تحویل به انبار دار برابر جدول فوق اخذ میگردد وازم جمع آوری شده در هزینه انبارداری کلیه لو -

 میگردد .
 هزینه انبارداری و جمع آوری میباشد(در صورت استفاده از جرثقیل و یدک کش ، هزینه آن به روز محاسبه و دریافت می گردد . ) این هزینه بجز  -
 فوق در قبال دریافت رسید صرفا به حساب شهرداری واریز می گردد . و هر گونه پرداخت وجه به صورت نقدی خلاف مقررات میباشد.  عوارض -

 

 هزینه پلمپ یا فک پلمپ نمودن اماکن:  

 بهای خدمات پلمپ نمودن )ریال( کاربری و دستگاه مربوطه ردیف
 2.000.000 کلیه کاربری ها 1

 

 ور شهردار محترم هزینه فک پلمپ سه برابر دریافت میگردد.هرگونه فک پلمپ بدون مجوز توسط شهروندان برابر مقررات به دادگاه معرفی میگردند. و در صورت صلاحدید از معرفی به مراجع قضائی با دست -
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   22صفحه                                 1402سال                        تربت حیدریهشهرداري  عوارض و بهاي خدمات تعرفه

  12/11/1401 :مورخ 44شماره: مصوبات جلسه رسمی  1: بند تربت حیدریهشوراي اسالمی شهر مصوبه   10/06/1401 :مورخ 24746 شماره: :نامهتربت حیدریه شهرداريالیحه پیشنهادي 

  

  یک دهم طول بر ملک مشرف شده× V × عرض معبر جدید)  –(عرض معبر قدیم × مساحت کل ملک باقی مانده  

  عرصه باقیمانده  (محاسبه شده طبق دفترچه قیمت روز امالك مصوبه شوراي شهر) بیشتر نباشد.ارزش روز  %30از سقف قیمت :

  اخذ خواهد شدمتر در فرمول لحاظ و عوارض حق مشرفیت 20متر باشد مساحت تا عمق 20درصورتیکه عمق پالك بیش از: 1تبصره 

  در صورت اشراف ملک به معبري که قبال به آن دسترسی نداشته است فرمول فوق در دو و نیم ضرب خواهد شد.: 2تبصره 

  . در صورتی که ملک فقط عقب نشینی از محل پخی دارد شامل عوارض ارزش افزوده نمی شود: 3تبصره 

  . بین معابر محاسبه گردد 2/1د طول پخی به نسبت در صورتیکه عقب نشینی شامل معابر و پخی باش: 4تبصره 

   میانگین معبرقبل ازتعریض ومعبرپس ازتعریض خواهدبودقیمت ، جهت محاسبه ارزش افزوده مالك عمل :  5تبصره 

   . و با هم جمع شودجدا محاسبه شده معبر در صورتیکه از دو معبر یا بیشتر شامل تعریض گردد حق مشرفیت هر معبر با قیمت خود آن : 6تبصره 

  متر طول می باشد. 50حداکثر طول بر ملک برابر با : 7تبصره 

  . میبایست تا پایان سال جاري تدوین و به تصویب شوراي اسالمی شهر برسد.که ت کارشناسان رسمی دادگستري اروز مورد تایید هیدفترچه با یک درصد قیمت برابر است  V:8تبصره 

تسریع در  ورود به طرح و ... و  و 101روز ملک در زمان دریافت حقوقات ماده  آورد ارزشکارشناس رسمی دادگستري به شهروندان در زمان برعدم  تحمیل هزینه سنگین تسهیل امور مودیان و به جهت  : 8تبصره 

قدام و برابر مقررات هر براي کل شهر ا 1402سال هیه دفترچه قیمت روز جهت تنسبت به بایستی  شهرداري جلوگیري از تبعیض و تبانی و ایجاد وحدت رویه در قیمت کارشناسی  وامر پاسخگویی به استعالمات 

   و به تصویب شوراي اسالمی شهر برسد.  اقدام  شش ماه یکبار نسبت به بروزرسانی دفترچه مذکور

   

  عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات وتجهیزات شهري؛ –) 13- 2*تعرفه شماره(

  

  نحوه محاسبه عوارض

 100*P*S  
  توضیحات:

خانه هاي آب و فاضالب، دکل هاي برق و مخابرات وکلیه  : موارد مشمول این ردیف تعرفه عبارتند از تأسیسات و تجهیزات شهري مانند: منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، تصفیه 1بند 

  دکلهاي ارتباطی، کیوسک تلفن و...

  عوارض مورد محاسبه قرار می گیرد    ) در2مساحت کل سطح محدوده مورد استفاده توسط تاسیسات وتجهیزات شهري(موضوع بند S: براي مقدار 2بند 




