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انتخابات شوراهاي قانون تشكيالت ،وظايف و  17ماده  62به استناد بند   بهای خدمات شهرداری سرایان

قانون  17ماده  9به استناد بند اسالمي كشور و انتخاب شهرداران و دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي

و اصالحات  7711تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

شهرداری سرایان در جلسه      21/10/99مورخ           6006    طبق پيشنهاد شماره ،  آن يبعد

 مورخ                        شورای اسالمي شهرسرایان به تصویب رسيد.     شماره                   
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 0011فهرست بهای خدمات شهرداری سرایان سال 

شممماره  بهای خدمات ردیف

 صفحه

 7 سالیانهمعاف از عوارض : بهای خدمات وسائط نقلیه  1ماده  1

: بهای خدمات بابت صدور مجوز و هزینه های مرمت مسیر از شهروندان )غیر از دستگااههای   2ماده  2

 حفار(

8 

 9 : بهای خدمات از دسگااهها و شرکت های حفار 3ماده  3

 11 : بهای خدمات آماده سازی در نقاط مخگلف شهر 4ماده  4

 11 : بهای خدمات ایمنی و فنی اماکن تجاری و مسکونی و غیره 5ماده  5

 11 :  بهای خدمات برای خودرو های امدادی جهت ایمنی  6ماده  6

 12 : بهای خدمات در بازارهای هفگای شهرداری 7ماده  7

 12 : بهای خدمات در شهربازی پارک پامچال 8ماده  8

 12 خدمات  یعوارض و بها یپرداخت نقد یمشوقها:  9ماده  9

 13 : بهای خدمات از میوه فروشان سیار و موقت در سطح شهر 11ماده  11

 13 : هزینه ناهداری اجناس توقیفی توسط واحد سد معبر و اجرائیات شهرداری 11ماده  11
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 14 : بهای خدمات ذبح احشام در کشگارگاه شهرداری 12ماده  12

 14 : بهای خدمات کفن و دفن ، قبر ، اموات و هزینه حمل  13ماده  13

 17 : بهای خدمات از اتوبوس ، مینی بوس ، تاکسی ، تاکسی تلفنی ، وانت بار 14ماده  14

در بخت   یمتای   پبهای خدمات جهت ثبت نام سوخت ناوگان دیزلی درون شهری مبنی بر  :15ماده  15

 حومه ای  شهریو

18 

 19 بهای خدمات و هزینه کارشناسی،بازدیدبنا،و تایید نقشه های ساخگمانی :  16ماده  16

 21  مدیریت پسماندبهای خدمات :  17ماده  17

 21 بهای خدمات از مشاغل پر زباله :  18ماده  18

 21 مجاز نخاله و پسماند ریغ هیخدمات و خسارت تخل یبها:19ماده  19

 22 ی  منفک از بانک پردازهابهای خدمات بر خود :21ماده  21

 22  بهای خدمات و هزینه خسارت جاری نمودن روان آبهای منازل به معابر و شوارع عمومی : 21ماده  21

 22  هزینه خسارت کارواش وشسگشودر معابر و شوارع عمومی و مکانهای غیر مجاز : 22ماده  22

 23  اسگانداردبهای خدمات وخسارت حمل بار غیر :23ماده  23

 23 بهای خدمات ماشین االت شهرداری :24ماده  24

 25 بهای خدمات مجوز نصب پل:25ماده  25
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 25 نحوه صدور پروانه المثنی   : 26ماده 26

 26 ایجاد درب اضافی:  27ماده  27

 26 :ارزش معامالتی ساخگمان 28ماده  28

 27 نگیپارک نیخدمات تام یبها29ماده  29

 28 تعمیرات و تغییرات اساسی ساخگمانها31ماده  31

 28 تبلیغات محیطی 31ماده  31

 31 :سایر بهای خدمات 32ماده  32
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 111111: كد بودجه اي. معاف از عوارض ساليانه ئط نقليه وسا ساليانهصدور مفاصاحساب  :بهاء خدمات1ماده 

 
اند اما جهت دریافت مفاصاحساب  معاف گردیدهرو از عوارض سالیانه خود1382سال ای که از ابگدای  از  وسایط نقلیه

و گواهی عدم بدهی به شهرداری مراجعه  می نمایند سالیانه مبلغی به شرح ذیل به عنوان بها خدمات صدور 

 مفاصاحساب وسایط نقلیه معاف از عوارض دریافت می گردد )یکبار در سال (

ه نقلیهنوع وسیل ردیف کد بودجه به ریال  مبلغ   

چرخ به باالکامیون ده 1   781111 

چرخکامیون ده 2   621/111 

 471/111 کامیون ش  چرخ 3 

ی ونیز وانت های خارج کابین،  تویوتا و مزداانواع وانت تک 4   111/211  

111/191 وانت پیکان 5   

111/781 اتوبوس 6   

بوسمینی 7   111/391  

بولدوزرلودر و  8   111/985  

111/985 بیل مکانیکی 9   

سیلندر 8سیلندر و  6انواع وانت  11   111/211  

 11 کروزردوانت تویوتا لن   111/295  

ومیکسر  جرثقیل 12   598 /111 

 

 سال محاسبه  6عوارض وسيله نقليه ،بهاي خدمات براي  پیشینخت بهاي خدمات در سال هاي اـ درصورت عدم پرد  

 خواهد گرديد .      

سال به نرخ  نيز پيشينسال هاي بهاي خدمات براي  سال جاري ،در صورت عدم پرداخت بهاي خدمات اين تعرفه تا ـ   

 محاسبه خواهد گرديد .  مراجعه
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 بهاي خدمات بابت صدور مجوز و هزینه هاي مرمت مسير از شهروندان :2ده ما

 001010:كدبودجه ای  (هاي حفار )غير از دستگاه

  نخواهد گرديد . براي آسفالت با عمر كمتر از شش ماه مجوز آسفالت شكافي صادر : 0تبصره 

ف
ردي

 

 ریالبه  مبلغ  شرح

بابت  مرمت مسیر حفاری در خیابان هتای اصتلی و فرعتی بتا عمتر       1

 سال هر مگرطول  4و 2آسفالت بین 

 حفتتاری  بتتا عتترض 

 سانگیمگر 51حداکثر 
111/581 

  51 حفتاری  با عترض 

بتته بتتاال تتتا ستتانگیمگر 

 سانگیمگر  81حداکثر 

111/651 

خیابان های اصتلی و  فرعتی بتا عمتر      بابت  مرمت مسیر حفاری در 2

 سال  هر مگرطول 4آسفالت باالی 

 حفتتاری  بتتا عتترض 

 سانگیمگر 41حداکثر 
111/415 

 41 حفتاری   با عترض 

بتته بتتاال تتتا  ستتانگیمگر

 سانگیمگر 71حداکثر 

111/571 

 111/65 بابت مرمت مسیرها  در معابر خاکی بدون زیر سازی  هر مگرطول 3

بابت مرمت مسیرها در پیاده روها شامل زیرسازی و موزاییتک فترش    4

 در سطح شهر هر مگر طول 

111/471 

 111/211 بابت مرمت مسیرها در پیاده روها شامل زیر سازی و اجرای بگن 5

 

دسگااههای حفار( به شرح خسارت وارده به خیابانها بر اثرتخریب با موادسوخگی و یا رها شدن فاضالب منازل و غیره)غیر از  6

 ذیل می باشد

 ریال111/756،لت معابر و خیابانها هر مگرمربعخسارت وارده به آسفا -1

 ریال 111/951ارت وارده به کانالها هر مگر طول خس -2

  ریال111/569سارت وارده به کانیوها هرمگر طولخ -3
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صدور مجوز  در صورت تأييد شهرداري جهت آسفالت شكافي براي آسفالت با عمر كمتر از دو سال عالوه بر هزينه : 2تبصره 

نيـز   برابر هزينه تعيين شده در رديـف اول  7 براي هر متر طول ،، و صدور مجوز تعيين شده در رديف اول  آسفالت شكافي و

 .  اخذ خواهد گرديد 

در صورت حفاری در پیاده روهایی که مالک اقدام به پیاده روسازی نموده است با اخذ تعهد مبنی بتر مرمتت   :  0تبصره

  .نخواهد گردیداخذ  مرمت مسیر حفاری شده مسیر حفاری شده ، هزینه 

بابت هرگونه مجوز حفاری در هر سطح وسطوح ودر هر عمق وعرض عالوه بر هزینته هتای تعیتین شتده در      :0تبصره 

 .از مگقاضیان اخذ خواهد شد حفاری ریال به عنوان هزینه صدور مجوز 111/211ازای هر مگر طول مبلغ  بهجدول فوق 

  131111اي : كدبودجه : هاي حفار ها و شركت :تعرفه اخذ بهاي خدمات از دستگاه3ماده 

متورخ  747467/97امتور عمرانتی استگانداری طیتق مفتاد دستگورالعمل شتماره        معاونت محگرم توجه به مکاتبات و تاکیدات  با*

 براساس فهرست بهای سال مورد عمل محاسبه خواهد شد. معاونت محگرم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 28/12/97

سال شهرداری مجوز حفاری و آسفالت شکافی در معبر مربوطه صادر  2آسفالت  تا پس از انجام روک  وترمیم :1تبصره 

طرح توسعه ای بعد از آسفالت داده شود کل هزینه روک  اخذ ، ه ی فوقسال2 مدتو چنانچه قبل از اتمام کرد نخواهد

 خواهد شد .
 

باشتد و در صتورت   دسگااه حفار می به عهدهحفاری آوری خاک و مصالح مازاد : کلیه عملیات خاکریزی، جمع3تبصره 

اقدام و هزینه مربوطه را با افتزای    آن  آوریشهرداری مجاز است نسبت به جمع ،ساعت از زمان حفاری48پس از  تعلل

 های تخریب و مرمت اخذ نماید.( از دسگااه حفار عالوه بر هزینه%15صدی پانزده )

نامه معگبتر  گیری را داشگه باشد موظف خواهد بود ضمانتعملیات لکه: چنانچه دسگااه حفاری رأساً قصد انجام 4تبصره 

 ( پس از تحویل موقت در اخگیار شهرداری قرار دهد.12های مرمت به مدت دوازده ماه )بانکی یا سفگه به مبلغ کل هزینه

 ریال بابت صدور مجوز اخذ خواهد شد .111/261وتنها از قرارهر مگر طول مبلغ 

 دسگورالعمل حفاری در کلیه موارد برای دسگااههای حفار الزامی خواهد بود.: رعایت 5تبصره 

 های مجاز به عهده شهرداری خواهد بود.رقاب کردن خاکهای حفاری در الیحهغ: نظارت بر عملیات 6تبصره 
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 131111كدبودجه اي : تلف شهرمخآماده سازي در نقاط  بهاء خدمات :تعرفه1ماده 

انجام آماده سازی بته عهتده   و اینکه قانون شهرداریها  55آیین نامه اجرایی قانون  زمین شهری و ماده  22به اسگناد ماده 

مالکین میباشد و افراد حقیقی و حقوقی باید محدوده امالک خود را بر اساس طرحهای مصوب و زیر نظر شهرداری آماده 

اما با توجه به پراکندگی قطعات و اینکه برای افراد حقیقی امکان انجام آماده سازی   .سازی و به تایید شهرداری برسانند

در کاربریهای تجاری  صتنعگی   لذانمایندوجود نداشگه و در صورت انجام باید سهم خود از شریانهای اصلی را پرداخت 

 .پرداخت نماید جدول زیل  براساس،مالک باید هزینه تمام شده یک مگر مربع آماده سازی معبر را و مسکونی 

 

به ازای و سایر و شرکگها  موسسات مالی و اعگباری و بانک ها*بهاه خدمات آماده سازی از  ادارات ،سازمانها ،نهادها و 

 هرمگر مربع عرصه 

 ریال  111/325مگر مربع  2511الف( تا  

مگرمربتع بته    5111ریال ج( بتاالتر از   94،111به ازای هرمگر مربع اضافی  مگر مربع 5111تا  مگرمربع 2511ب( مازاد بر 

 .ریال 44،111ازای هر مگر مربع اضافی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حد اقل   شرح

 111/341*عرض گذر *برملک*2/1 سال باشد 5چنانچه معبر خاکی باشد و یا عمر آسفالت زیر 

 

 

 

62 /111/111 

 111/271*عرض گذر *برملک*2/1 سال باشد  5چنانچه عمر آسفالت باالی   



   تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

 

  0011سال                                                                                                                           

11

 
 

 اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان   

 20/08/1399مورخ          6446شماره      

 شهردار سرايان : رضا مطلبي پور                                                                    

 

 مصوبه شوراي اسالمي شهر سرايان  

  

 فنايي  محمد مهدي عظيمي    محمد حسن تيموري     محمد رضا ابراهيم زاده    سيد حسن آسال     سيد جواد 

  

 

 

 121111كدبودجه اي : اماكن تجاري و مسكوني و غيره آتش نشاني وصول بهاي خدمات ایمني و:5ماده 

 مبلغ به ریال شرح ردیف

 111/7 های ساخگمانی مسکونی به ازای هر مگرمربع زیربناایمنی برای پروانهبهای خدمات  1

بته ازای هتر مگرمربتع     صتنعگی -های ساخگمانی تجاریایمنی برای پروانهبهای خدمات  2

 زیربنا

111/32 

 

بته ازای هتر    صتنعگی  -های ساخگمانی مجگمع تجتاری ایمنی برای پروانهبهای خدمات  3

 مگرمربع زیربنا

 ریال111/26

به ازای هر مگرمربع و سایراداری عمومی های ساخگمانی ایمنی برای پروانهبهای خدمات  4

 زیربنا

 یالر111/13  

)هتر   های کسبه و غیتره فنی و ایمنی واحدهای تجاری در خصوص تمدید پروانهبازدید  5

 مورد بازدید( 

 ریال111/6

 
 121111كدبودجه اي : براي خودروهاي امدادي جهت ایمني ) به ازاي هر ساعت (:تعرفه اخذ بهاي خدمات 6ماده 

 

 مبلغ شرح ردیف

 ریال 111/411/1 پیشرو نیسان  1

  ریال 111/571/2 ایسوزوو اتکو تکامیون 2

: در كليه آموزش ها و كارشناسي هاي خارج از شهر هزينه اياب و ذهاب مربي و يا كارشناس به بهـاي پيشـنهادي    1تبصره 

 افزوده مي شود . 

قائم مقام سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور،شـهرداري صـرفا     26/21/7791مورخ  72167به استناد نامه شماره  :2بصره 

صرفا  بر اسـاس دسـتور   و براي ماموريت خارج از محدوده  محدوده و حريم شهر سراياندر  ماموريت هاارائه مكلف به انجام 

 .نخواهد بودتوجه شهرداري مكتبي فرماندار عمل خواهد شد . در غير اين صورت مسئوليتي 

 

 



   تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

 

  0011سال                                                                                                                           

12

 
 

 اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان   
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 111111كدبودجه اي : شهرداري چهارشنبه بازارجدول تعرفه اخذ بهاي خدمات :1ماده 
 

)ريال(مبلغ شرح ردیف  

 

 111/381 تن 11کامیون  1

 111/281 هر دسگااه کامیونت )خاور( 2

 111/261 و پیکان هر دسگااه )سایپا(بهای خدمات در غرفه  3

 111/231 و سایپادسگااه وانت )پیکان(هر بهای خدمات در سکوی بدون سقف  4

 111/111 مگفرقه و افراد دسگفروش 5

 111/211 بهای خدمات توقف در محوطه بازار 6

 

 

 

 121112كدبودجه اي : پارک پامچالجدول تعرفه اخذ بهاي خدمات در شهربازي :8ماده 
 

 مبلغ نوع دسگااه

 ریال 111/41   ماشینبرقی براساس هر تایم به ازای هر ماشین 

 

 

 مشوقهاي پرداخت نقدي عوارض و بهاي خدمات  :9ماده 

در صورتی ، به صورت نقدی  ساخگمانی و بهای خدمات  در راسگای تشویق شهروندان به پرداخت عوارض : 1تبصره 

 برخوردار خواهنتد شتد .   کاه  % 11که مؤدیان نسبت به پرداخت عوارض شهرداری به صورت نقدی اقدام نمایند از 

درصتد  1به ازای هر ماه  تقسیط شده مبلغ  ،بهای خدمات و ونیز درصورت درخواست مگقاضیان مبنی بر تقسیط عوارض

 افزای  خواهد داشت .

های تحویلی به شهرداری اقتدام ننماینتد در   در سررسید مقرر نسبت به پرداخت چک یان در صورتیکه مؤد : 2تبصره 

 اسگفاده نمایند. تقسیط نخواهند توانست از تسهیالتمراجعات بعدی 
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 فنايي  محمد مهدي عظيمي    محمد حسن تيموري     محمد رضا ابراهيم زاده    سيد حسن آسال     سيد جواد 

  

 
 111111كدبودجه اي : سيار و موقت در سطح شهر :تعرفه اخذ بهاي خدمات از فروشندگان11ماده 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 ریال و 471،111وفروش گل زعفران به ازای هر روز  *اخذ عوارض بابت بهای خدمات از واحدهای خرید

 درصورت نصب داربست موقت توسط شهرداری ، هزینه ی آن نیز اخذ خواهد گردید .

 *هرگونه فعالیت دوره گردان جهت جلوگیری از ایجاد فضای نا امن ممنوع میباشد ، ودر صورت اخذ مجوز اماکن 

ریتال از   81،111ریال ودرصورت اخذ مجوز روزانه به ازای هتر روز   111/751شهرداری براساس هرماه غیره عمومی و

 مگقاضی اخذ خواهد گردید

 
 111111كدبودجه اي : تعرفه اخذ هزینه نگهداري اجناس توقيفي توسط واحد سدمعبر و اجرائيات شهرداري:11ماده 

آوری شتده   نماید در صورتی که مقرر گردیتد امتوال جمتع   می در مواردی که شهرداری اقدام به جمع آوری سد معبر 

به شرح ذیتل هزینته    ، یال به عنوان هزینه جمع آوری اجناس و در صورت ناهداریر111/391بلغمسگرد گردد حداقل م

 هایی جهت انبارداری دریافت می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ف
ردي

 

 مبلغ شرح

 111/261 خاور برای یک روز توقف در مکانهای مجاز کامیون 1

 111/51 جهت هر روز تا یک ماه مازاد بر یک روزکامیون خاور  2

 111/41 اضافی  روزمازاد بر یک ماه هر کامیون خاور  3

 111/211 بارهای سیار برای هر روز وانت 4

 111/21 وانت بارها به ازای هر روز اضافی تا یک هفگه 5

 مبلغ شرح رديف

 111/261 لوازم توقیفی از یک روز تا یک هفگه 1

 111/51 بریک هفگه تا یک ماه برای هر روز مازاد 2

 111/21 بی  از یک ماه به ازای هر روز 3
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 111111كدبودجه اي :در كشتارگاه شهرداري و نگهداري  تعرفه اخذ بهاي خدمات ذبح احشام : 21 ماده

 

 مبالغ به ریال نظارت دامپزشکی جنالداری کرایه حمل بهای خدمات شر ردیف

 الری111/121،هر راس  ،کرایه حمل و ناهداری بهای خدمات گوسفند هر رأس 1

 ریال 111/121بهای خدمات ،کرایه حمل و ناهداری هر راس  رأسبز هر  2

گوستتاله ، گتتاو و  3

هتتتتتر  شتتتتتگر

)ذبح،ناهتتتتتداری رأس

 وحمل(

 

 ریال  511/4هر کیلو گرم کیلوگرم  111تا 

 ریال111/4 کیلوگرم هر کیلوگرم 211تا  111از 

 الری 611/3کیلوگرم به باال هر کیلوگرم  211از 

  

 ریال 111/651بهای خدمات ،کرایه حمل و ناهداری هر راس   هر رأس شگرمرغ 4

 

 

 121118كدبودجه اي : آرامستاناموات و هزینه حمل در  بهاي خدمات كفن و دفن، قبر،:13 ادهم

 

ف
ردی

 

گتتتتروه 

 سنی

 جمع  بلوک سیمانی هر عدد قبور پی  ساخگه تکفین و تدفین  شسگشو

 111/711/1 جمعاً تا دو سال 1

ده از دو تتتتا  2

 سال

111/521 111/521 111/211/1 111/211 111/451/2 

از ده سال به  3

 باال

111/936 111/751 111/111/3 111/811 111/486/5 

 

 .خواهد شدبه هزینه های فوق اضافه  ریال111 /111بهای خدمات اداری مبلغ بابت :1تبصره 
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سال از آخرین دفن بدون پی  فروشتی    3 ،حد اکثر به  مدت اضی می تواندقشهرداری با اخذ تعهد از افراد مگ:2تبصره 

 .  از دفن اموات در آن قطعه جلوگیری نماید  می گیرد  که درآن قطعه  صورت

جهت مراستم  111/111/1مبلغ ،س از تعیین مداح مورد نظر پ،در راسگای ساماندهی به برگزاری مراسم ترحیم  :3تبصرره  

ختذ  اریال نیز برای هریک از این جلستات  از افتراد   111/751سوم وهفگم  مبلغ  کفن و دفن و درصورت داشگن مراسم

  .خواهد شد

 از مگقاضیان اخذ خواهد شد . ریال 111/81جهت فروش هر بلوکه مبلغ :1تبصره 

 مابه الگفاوت قبور پی  فروش شده در زمان اسگفاده، به نرخ روز اخذ خواهد شد  :5تبصره 

 

 

 

 مبلغ شرح رديف

 111/651 شهر داخلهزینه آمبوالنس  1
  رفتتت وبرگشتتت   آستتفالت 2

 )برای یک مسیر( 
 111/811 کیلومگر  25تا 
 222/67 کیلومگر به ازای هر کیلومگر مازاد 111تا  25از 
 222/66 کیلومگر به باال به ازای هر کیلومگر مازاد111از 

 111/895 کیلومگر  25تا  مسیرهای خاکی  3
 222/61 کیلومگر به ازای هر کیلومگر 111تا  25از 
 222/67 کیلومگر به باال به ازای هر کیلومگر111از 

 111/111/1 ترمیم وناهداری فضاهای عمومی آرامسگانبابت خدمات  4
ساعت بـه ازاي هـر سـاعت اهـافه مبلـغ       62ريال و بيش از  222/222ساعت  62بهاء خدمات سردخانه تا مدت  5

 ريال 222/71
 222/222/71 بابت پيش فروش هر قبر 6
 رايگان بهاي اخذ خدمات و قبوراز افرادي كه اقدام به اهدا عضو مي نمايند  7
بهاي اخذ خدمات و قبوراز پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداري و بستگان درجـه يـ     8

هنگـام  پدر ، مادر ، همسر و فرزندان ( و اعضاي محتـرم شـوراي اسـالمي شـهر     آنان )

 فوت .

 تخفيف 12%
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 بهاي خدمات حمل اموات

همراهان و تحويل دهندگان جسد ملزم به برداشتن اشياء و وسائل همراه جسد و يا تحويل آن به مسئول مربوطه مي - -7

 باشند در غير اينصورت به هيچ ادعايي پاسخ داده نخواهد شد.

 الزامي است:آرامستان  توهيحات:رعايت نكات ذيل پيرامون آمبوالنس،غسالخانه -6

جهت تمامي موارد باال پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي الزم ماموران شـهرداري مجـاز بـه ارائـه خـدمات       -7

خواهند بود و در غير اينصورت هر گونه اقدامي اكيدا  ممنوع بوده و شـهرداري هيگگونـه مسـئوليتي نداشـته و اقـدام كننـده       

بايد با ارائه گـواهي فـوت و فتـوكشي شناسـنامه      در آرامستان از غسالخانه و تدفيناستفاده  جهت2شخصا  بايد پاسخگو باشد.

 متوفي نسبت به تكميل فرم و پرداخت هزينه هاي مربوطه اقدام و مجوز الزم اخذ گردد.

م متقاهيان پيش خريد قبر در گورستان همن پرداخت هزينه ها و دريافت برگ خريد قبـر بايـد بـه شـرح ذيـل اقـدا       -2

 نمايند:

الف:در صورت خريد قبور پيش ساخته سريعا  نسبت به پوشاندن و سيمان نمودن قبر همسطح با كف قبرستان )با توجه به 

 نظر مسئولين شهرداري (اقدام نمايد.

ب:در صورت حفر قبر بايد سريعا  و حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به حفـر ،ساخت،پوشـاندن و سـيمان نمـودن قبـر      

كف قبرستان )با توجه به نظر مسئولين شهرداري(اقدام و كليه نخاله ها و خاكهـاي مـازاد را از محـيو گورسـتان     همسطح با 

 خارج نمايد.

بازماندگان جهت ساخت صورت قبر)ابعاد و ارتفاع(بايد با شـهرداري همـاهنگي نمـوده و از سـاختن      ، پس از تدفين -1

 صورت قبر خارج از طرح خودداري نمايند در غير اينصورت شهرداري ملزم به تخريب ابعاد اهافي خواهد بود.

كتبـي )مـدر  مشـخن كننـده      ممنوع بوده و تنها دارندگان مـدر   آرامستانانجام هر گونه عمليات بدون مجوز در  -2

 ز شهرداري،مال  قبر شناخته مي شود.نوع،شماره و هزينه پرداخت شده قبر(ا

درج شده در جدول اول ذيل  يمانيساخته وبلو  س شيقبور پهزينه اخذ شده جهت پيش فروش قبر فقو مربوط به مبلغ  -1

ولو اينكه دفن در قبر پيش فـروش شـده در   شد  از متقاهيان اخذ خواهدبهاي خدمات  مي باشد وساير هزينه ها  72ماده 

  .همان سال اتفاق افتاده باشد
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 111311كدبودجه اي : بارتاكسي، تاكسي تلفني، وانتاتوبوس ، ميني بوس ، تعرفه اخذ بهاي خدمات از :11ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ف
ردي

 

 مبلغ شرح

 111/651 سال   یکهزینه صدور پروانه تاکسیرانی برای  1

 111/651 سال   یکبرداری  برای هزینه صدور پروانه بهره 2

 111/251/1 سال 2برای فعالیت حمل ونقل درون شهری پروانه هزینه صدور  3

بترداری و  های تمدید و تعویض پروانته تاکستیرانی و بهتره   هزینه 4

 نمایندگی سالیانه 

 هزینه صدور 51%

برای اشخاص ،ووانت بار  برداری تاکسی هزینه خدمات پروانه بهره 5

 حقیقی و حقوقی و نمایندگی سالیانه 

111/441 

فعالیت حمل و نقل درون شتهری    خدمات حق امگیاز پروانه  هزینه 6

  یک سال برای 

111/511/1 
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در يمایش پ:تعرفه بهاي خدمات جهت ثبت نام سوخت ناوگان دیزلي درون شهري مبني بر 51ماده

 و حومه اي بخش شهري 

 مبالغ )ریال (

  كاربری ناوگان 

هزینه صدور پروانه فعاليت ناوگان 

 باری و مسافری

 

هزینه صدورپروانه اشتغال رانندگان ناوگان 

 باری )به استثنای هزینه آموزش(

 

 هزینه تمدید هر یک از پروانه 

 ها)ریال (

متناسب با كد بودجه ای صدور هر  001010 001011 كد بودجه ای  

 پروانه 

 111/011 111/091 111/091 تن0.1 ریز

تن تا 3.5بین 

 تن6

111/221/1 111/151/1 111/551 

 111/791 111/581/1 111/581/1 تن6بی  از 

مسافربری 

 نفر15تا

 111/391تا111/211 111/791 تا111/411 111/791 تا111/411

از  مسافربری

 نفر26نفر تا16

 111/791تا 111/391از  111/581/1،تا 111/791از  111/581/1تا 111/791از 

 111/375/2تا 111/221/1 نفر27بی  از 
 

 111/188/1تا  111/615 111/375/2تا 111/221/1
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     تعرفه اخذ بهاي خدمات هزینه كارشناسي و بازدید بناء و تأیيد نقشه هاي ساختماني :16ماده 

 131112كد بودجه اي : معاینه فنيزباز دید از مركز نيو

 
 

 

 

 برابر به مبالغ فوق اضافه خواهد شد .1.5در کلیه بازدیدهای خارج از محدوده خدماتی شهر تبصره :

ف
ردي

 

 مبلغ شرح
 

 111/521   طبقات   و همکف در  تجاری  هزینه کارشناسی به درخواست مگقاضیان جهت بازدید واحدهای 1

 111/651 طبقات در همکف و مسکونی یهزینه کارشناسی به درخواست مگقاضیان جهت بازدید واحدها 2

 111/271 مگقاضیان  پاسخ اسگعالم هزینه  73

 111/951/1 مقطوعاً مبلغ  و سایر ونهادها سازمانها ،هزینه کارشناسی جهت بازدید ادارات 4

 111/781 و سایر   صنعگیاز واحدهای هزینه کارشناسی جهت بازدید  5

و مستکونی   و موسستات عمتومی   هزینه بازدید مأمورین آت  نشانی از محل واحدهای صنفی 6
 برای هر واحد 

111/271 

 111/471 هزینه بازدید مأمورین آت  نشانی از محل واحدهای صنعگی برای هر واحد  7

برداری واحدهای صنعگی و کارخانجات بزرگ توسط کارشتناس  هزینه بازدید اولیه جهت بهره 8
 آت  نشانی  

111/691 

 111/311/1 کارشناسی مرکز معاینه فنی   ماهیانهبهای  خدمات  9



   تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

 

  0011سال                                                                                                                           

21

 
 

 اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان   
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 121111كد بودجه اي: . بهاي خدمات مدیریت پسماند:11ماده 

 بهای خدمات مدیریت پسماند منازل مسکوني، صنوف و مشاغل
 

باشد و به صورت سالیانه در نظر گرفگه شده است. بتدیهی استت   قانون پسماند می 8بهاء خدمات پسماند بر اساس ماده 

در صورت ابالغ دسگورالعمل جامع تشکیالت و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها توسط وزارت کشور 

 دسگورالعمل فوق در خصوص موارد قید شده اجرائی خواهد بود. 

ال ری111/521صنعگی  -تجاری ریال ، 111/471 واحدهای مسکونی آوری حمل و دفن زباله ازالف( هزینه خدمات جمع

 گردد.وصول می ریال 111/911/3ر ادارات ، نهاده ها و .... مبلغ و و سای

خواهد بتود. ضتمناً    لیپرزباله به شرح ذ یصنف یحمل و دفن زباله از مشاغل و واحدها آوری خدمات جمع نهی( هزب

خدمات پسماند هتم   انهیمعادل عوارض سال یواحد خدمات شهر صیاز آنها برده نشده بنا به تشخ یکه نام یصنوف هیکل

 خواهد شد.  افتیعرض مذکور در

: در صورت عدم پرداخت بهای خدمات پسماند سال های گذشگه ، بهای خدمات این تعرفه برای سال های پیشین  تبصره

 نیز به نرخ روز اخذ خواهد گردید

 بهاي خدمات از مشاغل ذیل به صورت ماهيانه به شرح جدول ذیل به ریال اخذ ميگردد :  :18ماده

 111/521 سالن و تاالر برگزاری مراسم و  رسگوران 1

 111/451 مهمانپذیر یا مسافرخانه  2

 111/131 آشپزخانه و چلوکبابی  3

 111/72 فالوده، بسگنی 4

 111/65 پیگزا فروشی  5

 111/65 ساندویچ فروشی  6
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 111/131 پزی کله 7

 111/111 مگرمربع  25خوار بار فروشی زیر  8

 111/151 مگر مربع  25خواربار فروشی باالی  9

 111/151 میوه و سبزی فروشی  11

 111/111 تعمیر گاه خودرو های سبک و سناین 11

 111/111 صافکاری ونقاشی   12

 111/111 کارواش 13

 111/111 تعمیر گاه موتور سیکلت  14

 111/151 فروشندگان مرغ و ماهی  15

 

 111118كد بودجه اي : هزینه خسارت تخليه غير مجاز نخاله و پسماند:19ماده
 مبالغ به ریال                                                           

 مرحله دوم                مرحله سوم               ریالمرحله اول                                        حجم بر اساس نوع خودرو                            

 111/001                          111/061                     111/001                تن و كمتر از آن            0وانت و نيسان كمپرسي،            

 111/011/0                          111/111                     111/201                   تن                                        6تا 0خاور ،ایسوزو ،           

 111/091/0                       111/001                 111/061            تن                             01تن تا6كاميون و كاميونت ،از              

 111/021/0                           111/901                     111/001             تن                                                01خودروهای باالی            

 

س از وصول مبلغ خسارت توسط شهرداری ،مگخلف ملزم به جمع آوری و حمل آن به محل مجاز که توسط پتوضیحات:

   .شهرداری معین گردیده می باشد
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 111118بودجه اي ::كد   (ي منفک از بانک بهاي خدمات بر خود پردازها)عابر بانكها:21اده م

  

نصب وسایر عوارض ناشی از اسگقرار خودپردازهادر سطح  سماند ،ترافیک وپارک خودرو در محدودهپبا توجه به تولید 

محاسبه واز بانکهتا  ریال  111/911خودپرداز که در معابر عمومی دسگرسی دارند ماهیانه مبلغ  به ازای هر دسگااه،شهر 

 .گردداخذ 

 خسارت جاري نمودن روان آبهاي منازل به معابر و شوارع عموميهزینه :21ده ما

 111118كد بودجه اي :

در صتورتی کته    و همچنین حفظ بهداشتت عمتومی و مبلمتان شتهری     قانون شهرداریها55ماده21در راسگای اعمال بند

بازدیتد  و واحتد ختدمات شتهری همچنتین      اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس گزارش واحتد بازرستی و اجرائیتات   

شهرداری ضمن اقدام  ،کارشناسان ساخگمانی ،اقدام به جاری نمودن فاضالب ملک خود به معابر و شوارع عمومی نمایند

اقدام از طریق  مراجع قانونی )بهداشت و درمان ،نیروی انگظامی ،دادگسگری و...(نسبت به مسدود نمودن مجرای فاضالب 

 نمود . اخذ خواهداز مگخلفین ریال 111/651سفالت مبلغ به ازای هرمگر مربع خسارت آ  ونیزنموده 

 مجاز ريغ يو مكانها يخسارت كارواش و شستشو در معابر و شوارع عموم نهیهز:22ماده

 111118كد بودجه اي : 

از  یریو جلوگ یو مبلمان شهر یحفظ بهداشت عموم نیها و همچن یقانون شهردار55ماده 21اعمال بند  یراسگا در

و واحد خدمات  اتیو اجرائ یبر اساس گزارش واحد بازرس یو حقوق یقیکه اشخاص حق یدر صورت یکیخطرات تراف

 ریغ یو مکانها یخودرو در معابر عموم یسگشوش ای،اقدام به کارواش  یکارشناسان ساخگمان دیبازد نیهمچن یشهر

 ریال از مگخلفین اخذ خواهد نمود .111/651 به ازای هرمگر مربع خسارت آسفالت مبلغشهرداری  دیمجاز بنما
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 111118كد بودجه اي :.هزینه خسارت حمل غير استاندارد بار:32اده م

از خطرات  یریجلوگ قانون شهرداریها وهمچنین حفظ بهداشت عمومی ومبلمان شهری و55ماده 21در راسگای اعمال بند 

 یواحتد ختدمات شتهر    اتیو اجرائ یبر اساس گزارش واحد بازرس یو حقوق یقیکه اشخاص حق یدر صورت یکیتراف

آالت  نی(توسط ماشت  یاسگاندارد بار )مصالح ونخاله ساخگمان ری،اقدام به حمل غ یکارشناسان ساخگمان دیبازد نی،همچن

 یبته حستاب شتهردار    لیت طبق جتدول ذ  یا مهیمعبر جر یضمن  پاکساز دیبا دیدر معابر گردد بنما زشیکه موجب ر

 . دیرداخت نماپ

 

 حجم بر اساس نوع خودرو    

    (                   الی)ر

 )ریال (مرحله اول 

 

 ( الی)رمرحله دوم

 

 ( الی)ر  مرحله سوم

 

 111/001 111/001 111/001 تن و كمتر از آن(0وانت و نيسان كمپرسي)

      111/011/0 111/111 111/201 (تن به باال0ور ،ایسوزو،كاميون )از خا

 

 

 111113.كد بودجه اي :آالت شهرداري: بهاي خدمات ماشين 12ماده 

   ه حمل ماس-1

 جمع کل حمل کامیون بارگیری لودر فاصله

 تن 11 تن 4 تن 11 تن 4 تن 11 تن 4

فاصتتله از مبتتدأ تتتا یتتک   

 کیلومگر

111/111 111/151 111/211 111/311 111/311 111/451 

 111/551 111/411 111/351 111/251 111/151 111/111 کیلومگر 5از یک کیلومگر تا 

 ریال به مبالغ فوق اضافه خواهد گردید . 25111کیلومگر به ازای هر کیلومگر اضافی  5مازاد بر 

 در صورت تغییر نرخ خدمات شهری به تشخیص شهردار بر اساس صرفه و صالح شهرداری اقدام خواهد شد 

 لودر -2

  ریال  1،511،111هرساعت کارکرد لودر 

 برگشت در کارکرد لودر محاسبه خواهد شد. زمان %51رفت و  زمان: تبصره
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 گریدر -3

 ردیپذ یساعت کار انجام نم 4کمگراز وریال  111/411/1هر ساعت 

 برگشت در کارکرد گریدر محاسبه خواهد شد. زمان %51رفت و  زمان:تبصره

 111/811هر سرویس خاکبرداری و جمع آوری نخاله ساخگمانی از سطح شهر 

 کارکرد غلطک-4

 ریال  111/111/4ساعت( مبلغ  8) ک کششیغلطبه ازای هر روز کار

 ریال 111/111/1 شهرداری با تراکگوربه ازای هر ساعت کارکرد غلطک کششی 

 ل ریا 111/711هر ساعت  CG11غلطک 

 کارکرد مینی لودر-5

 ریال 111/211/1ساعت  ره

 تانکر بنز-6 

ریال به  111/15به ازای هر کیلومگر مبلغ  کیلومگر  5باالتر از و ریال 111/111/1کیلومگر با بهای آب جمعاً  5تا مساحت 

 هزینه حمل اضافه گردد. 

 ریال 111/45بهای آب از قرار هر مگر مکعب -

 کارکرد بیل بکهو : -7

 لاری111/711/1هر ساعت 

 آالت سایر ماشین-8

 گردد.آالت مربوط به شهرداری بر اساس نوع کار و قیمت مگعارف سطح شهر تعیین میبهای خدمات سایر ماشین

 خواهد گردید. محاسبهزمان برگشت  %51 به اضافهدر صورت کارکرد ماشین آالت مبالغ راهپیمایی از مبدأ 

 .روزپایه قیر  و سوخت تحویلی از سازمان بورس محاسبه می گرددفروش هر تن آسفالت پای کارخانه بر اساس قیمت  *

 *فروش هر مگر مکعب شن در محل شن شویی ،بر اساس مصوبه اداره صنعت ،معدن و تجارت خواهد بود .
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 131112كد بودجه اي بهاي خدمات صدور مجوز نصب )احداث پل( -52ماده 

  ارزش روز امالک مي باشد ي از ضریبp در این ماده *

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض موارد شمول ردیف

 50Ps تجاری ومختلط 1

 50Ps مسکونی 2

 70Ps اداری وسایر کاربری 3

 توضیحات:

 :نصب فقط یک پل مقابل ورودي درب پار1بند

 كینگ هاي ساختمانی مشمول پرداخت عوارض موضوع این تعرفه نمی باشد.

 ضوابط شهرسازي در نصب پل الزامی است.: رعایت 2بند

: نصب پل براي مشاغل ممنوع می باشد و فقط براي مشاغل مرتبط با خدمات خودروئی در صورت 3بند

 صالحدید شهرداري و با اخذ هزینه هاي این تعرفه در مدت فعالیت مجوز صادر می گردد.

 

 003036:بهاي خدمات نحوه صدور پروانه المثني .كد بودجه ي 62ماده 
از محرز شدن مفقودي و... براي شهرداري وهمچنین سپردن تعهد محضري در قبال  پسبهاي خدمات این تعرفه 

ریال به ازاي هرمترمربع زیربنا )مشروط به اینکه در  000/8هرگونه سوء استفاده از پروانه اولیه با پرداخت مبلغ 

ریال كمتر نباشد. ( مقدور خواهد بود ودریافت كننده پروانه المثنی متعهد به پاسخگویی می  000/060/1مجموع از 

 باشد.
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 003036كد بودجه اي :یجاد درب اضافي:صدور مجوز جهت ابهاي خدمات -76اده م
قاون شهرداري در صورت تقاضاي مالک جهت ایجاد درب اضافی در ضلع  101وماده  66ماده  6دراجراي تبصره 

ایجاد درب به شرح زیر صدور مجوز جهت دیگر ملک در معابر عمومی )همان ضلع داراي معبر(،عوارض 

مت هاي ترافیکی محاسبه ودریافت خواهد شد.در ایجاد درب اضافی موضوع عدم ایجاد مشکالتی مثل مزاح

،اشرافیت به واحد هاي همسایه ،شهرداري درارائه خدمات و.... باید توسط شهرداري بررسی وتایید شود تا 

 مشکالتی براي سایرین ایجاد نگردد.

 عوارض این ماده تعلق خواهد گرفت. %00تبصره: به درب پاركینگ ها وورودي  موجود 

 

 عرض گذر(« نصف»5/0ل بر ایجاد درب+طو×)مساحت عرصه( %52×ارزش منطقه ای01%)

 

 

 :قانون شهرداریها033ماده00ارزش معامالتي ساختمان موضوع تبصره -68 اده م

 

 ارزش  نوع 

 الف
 * انواع ساختمان )اسكلت(

 ریال000/060/1 ساختمان اسكلت بتوني باهرنوع سقف تاسه طبقه 0

 ریال000/900/1 ساختمان اسكلت بتوني باهرنوع سقف ازسه طبقه به باال 5

 000/300/1 ساختمان اسكلت فلزي باهرنوع سقف تاسه طبقه 3

 ریال000/060/1 ساختمان اسكلت فلزي باهرنوع سقف ازسه طبقه به باال 4

 ریال000/900 ساختمان اسكلت مختلط مصالح بنائي باستونهاي فلزي يا بتوني 2

 ریال 000/670 ساختمان اسكلت آجري 6

 ریال000/440 اسكلت مخلوط خشت وگل وسنگ وچوبساختمان  7

 ریال000/090 ساختمانهاي تمام چوبي معمولي 8

 000/120/1 ساختمانهاي تمام چوبي صنعتي 9

 * ساختمان انبارها بادهانه بيش ازچهارمتر ب

 ریال000/790 ساختمان اسكلت آجري با بلوك سيماني يا سنگي با هرنوع سقف 0

 ریال000/000/9 ساخته با هرنوع سقفهاي پيشفلزي ويا سولهساختمان اسكلت  5

 * سالنها ياتوقفگاهها ج

 ریال000/790 بامصالح بنائي سنگ،آجروبلوك سيماني باهرنوع سقف 0

 ریال 000/130/1 ساخته باهرنوع سقفهاي پيشساختمان اسكلت فلزي ياسوله 5
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 131119كد بودجه اي :خدمات تامين پاركينگ به ازاي هر متر مربع پاركينگ حذف شده.بهاي 29ماده 

 

اخذ می به ازاي مر متر مربع پاركینگ حذف شده در كاربریهاي مختلف به شرح ذیل بهاي خدمات این تعرفه 

 گردد.

 

 

 

 

 ریال000/230 گلخانه باهرنوع مصالح وهرنوع سقف 3

 * تأسيسات هـ

 ریال 000/790 دستگاههاي حرارت مركزي شوفاژ،سانترال 0

 ریال000/130/1 كننده(تهويه مطبوع )گرمايش،خنك 5

 

3 
 

 آسانسور
 

 ریال000/220

 * ساير و

 000/300/1 سايرتاسيسات شامل برق ،آب و گاز و غيره 

 ریال000/060/1 باالهرمترمكعبمترمكعب به  اززيرزمين وهوائي ازشش اعمانواع مخزن  0

 ریال000/230 سكوهاوباراندازها هرمترمربع 5

 ریال000/230 ديوار كشي با هر نوع مصالح هر متر مربع  3

 * ادارات و نهاد ها و سازمان ها ی
ساختمان هاي ادارات و نهادها و سازمان ها با اسكلت فلزي ،بتني ،سوله اي تا يك  1

 طبقه
 ریال 000/000/1

ساختمان هاي ادارات و نهادها و سازمان ها با اسكلت فلزي ،بتني ،سوله اي از يك  2
 طبقه به باال

 ریال000/240/2

 كاربري رديف
مأخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 حداقل

 حداکثر

 ریال000/300/1 ریال25p 000/620 مسکونی 1

 ریال 000/700/1 ریال35p 000/700 تجاری 2

 ریال 000/300/1 ریال20p 000/620 اداری و سایر 3
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 130100ي كد بودجه اي :اساس رات و تعميراتبتغيصدور مجوز هاي خدمات ب13عرفه شماره ت

شامل انجام و یا هرگونه تغییر در عملیات نازک كاري ساختمان مانند گچ كاري ،موزائیک اساسی تعمیرات 

 كاري و كف سازي و... خواهد بود 

تغییرات اساسی شامل مقاوم سازي و برداشتن و گذاشتن ستون و یا دیوار باربر و یا هر گونه عملیاتی كه بر 

 روي استحکام بناي ساختمان تاثیر گذار باشد 

عوارض پذیره مربوط به هر کاربری درصد30به ازئ هر متر مربع تغییرات وتعمیرات  اساسی ساختمان بهای خدمات این تعرفه 

 .هد شد  اخذ خوا

 

 131211كد بودجه اي:تبلبغات  محيطي  بهاي خدمات13تعرفه شماره 

  

 پالكاردها وبومهاي تبليغاتي:الف(

  : پالکارد وبوم در محلهای تعیین شده توسط شهرداری برای هر موردخدمات   بهای •

 بهای خدمات روزانه  : ریال000/106   

کمتر نباشدد بده صدور      ریال600000: مبلغ فوق نقداً باید پرداخت گردد و پنجاه درصد مبلغ منوط به اینکه از 1تبصره
 چک معتبر جهت تضمین پاکسازی به شهرداری تحویل گردد.

 : کلیه پالکاردها پس از ارائه به شهرداری و اخذ مجوز قابل نصب خواهد بود. 2تبصره

خواهد بود مشروط بر اینکه سالم وبصور  اولیه باقی بماند و پدس   یک روز وبوم : مد  زمان نصب پالکارد 3تبصره
از مد  تعیین شده مالک موظف به جمع آوری وپاکسازی محل خواهد بود در غیر اینصور  شهرداری رأساً نسبت بده  

 افزایش وصول خواهد شد %10با به نرخ روز زمان تسویه حساب و جمع آوری اقدام وهزینه های جمع آوری

: کلیه دستگاههای دولتی از پرداخت بهای خدما  نصب پالکارد وبوم پس از اخذ مجوز رسمی از شهرداری به 4تبصره

 معاف خواهند بود. )پنجاه درصد(%00میزان
: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی از پرداخت بهدای خددما  نصدب پالکدارد وبدوم پدس از اخدذ مجدوز رسدمی از          5تبصره

رداری برای مناسبتهای ملی ومذهبی عمومی)محرم وصفر، دهه فجر، نوروز، والد  وشهاد  ائمه و... ( معداف مدی   شه
 باشند.
: چنانچه نصب پالکارد در امالک شخصی افراد واقع گردد قبدل از اخدذ مجدوز از شدهرداری و پرداخدت بهدای       6تبصره

 است. خدما  مربوطه ارائه رضایت نامه کتبی از مالک ملک الزامی
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 :نصب تابلوخدمات   بهايب (

 

 چنانچه تابلو بر روي بام ملك يا بر روي ديوار آن نصب گردد: :1-3

s × 3  ×p= تابلوخدمات   بهای 

 چنانچه تابلو بر روي معبر ويك ضلع آن بر روي ديوار ملك نصب گردد: :2-3

s ×0 ×p= تابلوخدمات   بهای 

 يا مهار در معبر وپياده رو ممنوع مي باشد : نصب هر گونه تابلو داراي پايه3-3
*s  مساحت تابلو مي باشد 

 

، تمام واحدهای صنفی ، صنعتی ، تولیدی ، توزیعی ، خدماتی ، اداری ، بانکها و موسسا   1/1/1300از تاریخ  -1تبصره 
تدابلوی شناسدایی کسدب )     مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه و... مشمول مصوبه مذکور ، مجاز به نصب تنها یدک 

 میباشد. (مترمربع2دو)وحداکثر (مترمربع1یک)واحد( رایگان در سردرب واحد باحداقل مساحت 

بجز تابلوهای شناسایی کسب قید شده در این مصوبه ، هدر یدک از اشدخاص حقیقدی و حقدوقی کده تدابلویی در         -2تبصره 
 پرداخت نمایند. بهای خدما  سردرب مکان کسبی خود نصب نمایند باید سالیانه بر اساس فرمول فوق 

 صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است.خدما    بهای •  -3تبصره **

محدل ، اعدم از    برای حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر ، نصب هر گونه تدابلو در هدر   -4تبصره 
 سر درب ، نما ، جوانب و یا بام ساختمان ، منوط به کسب مجوز از شهرداری می باشد

خدار  از کشدور تولیدد مدی     محاسبه تعرفه ها برای تابلوهای مربوط به تبلیغ کاالهای خارجی ) کاالهایی کده در   -0تبصره 

 انواع مشابه ایرانی است. سه برابرشود( به میزان 

نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصی با رعایدت ضدواب، ، مقدررا  و جواندب ایمندی ، مندوط بده کسدب مجدوز از           -6تبصره 
 شهرداری می باشد.

 اخذ خواهد شد. %20مربوطه بعالوه بهای خدما  در صور  نصب هر گونه تابلو بدون مجوز شهرداری  -7تبصره 

برای نصب تابلوهای منصوبه به شرح فوق می بایست مجوز نصب وبهره برداری از شدهرداری اخدذ گدردد در     -0تبصره 
 غیر اینصور  برابر مقررا  جمع آوری خواهد شد

 انتقال نمیباشد ئی ویاهزینه های پرداختی فق، برای واحد صنفی معرفی شده همان مکان بوده وقابل جابجا -9تبصره 

 شامل ادارا  دولتی وبیمارستان های دولتی نخواهد شد تعرفه وصول این  -10تبصره 

 مبالغ فوق الذکر می باشد. )پنجاه درصد(%00کلیه تابلوهای پارچه ای وبوم مشمول پرداخت  -11تبصره 

 بيلبورد و استندهاي تبليغاتي:خدمات   بهايج(
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     بيلبوردهاي تبليغاتي با هر ابعاد ومساحت براي مدت يكماه: بهاي خدمات 

    s  ×7  ×pباالترین بر محل(= عوارض( 

 s  سطح قابل استقاده بیلبورد می باشد.مساحت 

در مالکیت شهرداری قراردارد)باستثنای بیلبوردهایی کده توسد،   سرایان کلیه بیلبوردهای موجود در حریم شهر  -1تبصره
 وحقوقی با مجوز شهرداری در امالک شخصی نصب گردیده( اشخاص حقیقی

برای نصب هرگونه آگهی و... ارائه مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسالمی واماکن انتظدامی الزامدی بدوده ومالدک      -2تبصره 
 طرح وآگهی باید پاسخگوی مراجع ذیصالح باشد.

قانون شوراها وهمچنین دادنامه  71ماده  20ری وبند قانون شهردا 92وماده 00ماده  27به استناد بند ***توضیحات: 

 قابل وصول است. تعرفه    عمومی دیوان عدالت اداری اینأهی20/0/92مورخ001شماره

 ت : سایر بهاي خدما23ماده 
 . بهاي خدمات آتش نشاني

بابتت   ینوستاز  انهیعوارض سال %5معادل  یرقم قیحر یدر اطفا نشانی *بابت حق اسگفاده شهروندان از امکانات آت 

 (  111212ی وصول خواهد شد )کد بودجه ای :در قبوض نوساز نشانی آت  هایتوسعه دسگااه

 121119کد بودجه:  فضاي سبزبهاي خدمات  

 یا پایانکتار  پروانه درهناام صدور یا تمدید به ازای هر مگر مربع عرصه    6511مبلغجهت اسگفاده از فضای سبز عمومی 

  =مساحت عرصه(s)د.یگردخواهد وصول 

 الیر111/21                             برابر اصل نمودن مدارک هر برگ  :                                         

  الیر111/111کار                   انیعدم خالف و پا یپرس هر برگ گالسه جهت صدور پروانه ،گواه نهیهز
 توضيح :

 .ماليات بر ارزش افزوده تعلق خواهد گرفت %9به تمام ارقام ذكر شده به هنگام وصول ،
 

 * افرادی كه نسبت به پرداخت بهای خدمات ساليانه و معوقه اقدام ننمایند مالك محاسبه نرخ روز مي باشد.
 

شهر  ياسالم یو مصوبه شورا یشهردار شنهاديبنا به پدر سال  بار  حداكثر سه ژهیو یمناسبت ها يط0011در سال  یخدمات شهردار یعوارض و بها هي* كاهش كل
 خواهد شد. يعمل انیسرا

 
                رضا مطلبی پور                                      

 يمهر شهردار                                                        شهردار سرایان                                                    
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