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بهاي خدمات 1041شهرداري سرايان  ،به استناد ماده  04قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و
انتخاب شهرداران و ماده 04آ يين نامه مالي شهرداريها  ،طبق پيشنهاد شماره 0408
سرايان در جلسه شماره

مورخ

مورخ  1044/14/10شهرداري

شوراي اسالمي شهرسرايان به تصويب رسيد.
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فهرست بهای خدمات شهرداری سرایان سال 1041
مرار
شم

ردیف بهای خدمات

صفحه
7

1

ماده  : 1بهای خدمات وسائط نقلیه معاف از عوارض سالیانه

2

ماده  : 2بهای خدمات بابت صددور مووز و زینهه زای مممت مسیم از شهموندان (غیم از دستگازهای 8
حفار)

3

ماده  : 3بهای خدمات از دستگازها و شمکت زای حفار

9

4

ماده  : 4بهای خدمات انمهی و فهی اماکن تواری و مسکونی و غیمه

11

5

ماده  : 5بهای خدمات بمای خودرو زای امدادی جهت انمهی

11

6

ماده  : 6بهای خدمات در بازارزای زفتگی شهمداری

12

7

ماده  : 7بهای خدمات در شهمبازی پارک پامچال

12

8

ماده  : 8بهای خدمات از میوه فموشان سیار و موقت در سطح شهم

13

9

ماده  : 9زینهه نگهداری اجهاس توقیفی توسط واحد سد معبم و اجمائیات شهمداری

13

11

ماده  : 11بهای خدمات ذبح احشام در کشتارگاه شهمداری

14

11

ماده  : 11بهای خدمات کفن و دفن  ،قبم  ،اموات و زینهه حمل

14
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17

12

ماده  : 12بهای خدمات از اتوبوس  ،میهی بوس  ،تاکسی  ،تاکسی تلفهی  ،وانت بار

13

ماده  :13بهای خدمات جهت ثبت نام سددوخت ناوگان دنیلی درون شددهمی مبهی بم پیمانش در بخش 18
شهمنو حومه ای

14

ماده  : 14بهای خدمات و زینهه کارشهاسی،بازدندبها،و تانید نقشه زای ساختمانی

19

15

ماده  : 15بهای خدمات مدنمنت پسماند

21

16

ماده  : 16بهای خدمات از مشاغل پم زباله

21

17

ماده :17بهای خدمات و خسارت تخلیه غیم مواز نخاله و پسماند

21

18

ماده :18بهای خدمات بم خود پمداززای مهفک از بانک

22

19

ماده  :19بهای خدمات و زینهه خسارت جاری نمودن روان آبهای مهازل به معابم و شوارع عمومی

22

21

ماده  :21زینهه خسارت کارواش وشستشودر معابم و شوارع عمومی و مکانهای غیم مواز

22

21

ماده :21بهای خدمات وخسارت حمل بار غیم استاندارد

23

22

ماده :22بهای خدمات ماشین االت شهمداری

23

23

ماده :23بهای خدمات مووز نصب پل

25

24

ماده:24نحوه صدور پموانه المثهی

25

25

ماده  : 25انواد درب اضافی

26

26

ماده :26ارزش معامالتی ساختمان

26

27

ماده :27بهای خدمات تامین پارکیهگ

27
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28

ماده 28تعمیمات و تغییمات اساسی ساختمانها

28

29

ماده  :29تبلیغات محیطی

28

31

ماده :31سانم بهای خدمات

31

31

مصوبه

31
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ماده :1بهاء خدمات صدور مفاصاحساب ساليانه وسا ئط نقليه معاف از عوارض ساليانه .كد بودجه اي 111111:

از وسانط نقلیه ای که از ابتدای سال 1382از عوارض سالیانه خودرو معاف گمدنده اند اما جهت درنافت مفاصاحساب
و گوازی عدم بدزی به شهمداری مماجعه می نمانهد سالیانه مبلغی به شمح ذنل به عهوان بها خدمات صدور
مفاصاحساب وسانط نقلیه معاف از عوارض درنافت می گمدد (نکبار در سال )
کد بودجه ردنف

مبلغ به رنال

نوع وسیله نقلیه

1/111/111

1

کامیون دهچمخ به باال

2

کامیون دهچمخ

811/111

3

کامیون شش چمخ

611/111

4

انواع وانت تککابین ،تونوتا و میدا ونیی وانت زای خارجی

261/111

5

وانت پیکان

251/111

6

اتوبوس

1/111/111

7

میهیبوس

511/111

8

لودر و بولدوزر

1/311/111

9

بیل مکانیکی

1/311/111

11

انواع وانت  6سیلهدر و  8سیلهدر

261/111

11

وانت تونوتا لهدکموزر

411/111

12

جمثقیل ومیکسم

1/311/111

ـ درصورت عدم پرداخت بهای خدمات در سال های پیشین عوارض وسیله نقلیه ،بهای خدمات برای  6سال محاسبه
خواهد گردید .
ـ در صورت عدم پرداخت بهای خدمات این تعرفه تا سال جاری  ،بهای خدمات برای سال های پیشین نیز به نرخ سال
مراجعه محاسبه خواهد گردید .
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شماره  8745مورخ 1400/10/13
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ماده :2بهاي خدمات بابت صدور مجوز و هزینه هاي مرمت مسير از شهروندان
(غير از دستگاه هاي حفار) كدبودجه ای 104141:
رديف

1

شمح

مبلغ به رنال

بدابت مممت مسددیم حفاری در خیابان زای اصددلی و فمعی با عمم بددا عددمض حددفدداری 711/111
آسفالت بین 2و  4سال زم متمطول

حداکثم  51سانتیمتم

بدا عمض حفداری 1/111/111 51
سددانتیمتم بده بداال تدا
حداکثم  81سانتیمتم

2

بابت مممت مسددیم حفاری در خیابان زای اصددلی و فمعی با عمم بددا عددمض حددفدداری 541/111
آسفالت باالی  4سال زم متمطول

حداکثم  41سانتیمتم

بدا عمض حفاری 751/111 41
سددانتیمتم بده بداال تدا
حداکثم  71سانتیمتم

85/111

3

بابت مممت مسیمزا در معابم خاکی بدون زنم سازی زم متمطول

4

بابت مممت مسیمزا در پیاده روزا شامل زنمسازی و موزانیک فمش در 1/411/111
سطح شهم زم متم طول
851/111

5

بابت مممت مسیمزا در پیاده روزا شامل زنم سازی و اجمای بتن

6

خسارت وارده به خیابانها بم اثمتخمنب با موادسوختی و نا رزا شدن فاضالب مهازل و غیمه(غیم از دستگازهای حفار) به شمح
ذنل می باشد
 -1خسارت وارده به آسفالت معابم و خیابانها زم متمممبع1/371/111،رنال
 -2خسارت وارده به کانالها زم متم طول 1/311/111رنال
 -3خسارت وارده به کانیوزا زممتم طول1/111/111رنال

تبصر  : 1برای آسفالت با عمر كمتر از شش ماه مجوز آسفالت شكافي صادر نخواهد گردید .
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تبصر  : 2در صورت تأیید شهرداری جهت آسفالت شكافي برای آسفالت با عمر كمتر از دو سال عالوه بر هزینه صدور مجوز
و آسـفالت شـكافي تعیین شده در ردیف اول و صدور مجوز ،برای هر متر طول 3 ،برابر هزینه تعیین شده در ردیف اول نیز
اخذ خواهد گردید .
تبصمر  : 0در صدورت حفاری در پیاده روزانی که مالک اقدام به پیاده روسازی نموده است با اخذ تعهد مبهی بم مممت
مسیم حفاری شده  ،زینهه مممت مسیم حفاری شده اخذ نخوازد گمدند.
تبصر  :0بابت زمگونه مووز حفاری در زم سطح وسطوح ودر زم عمق وعمض عالوه بم زینهه زای تعیین شده در جدول
فوق به ازای زم متم طول مبلغ 251/111رنال به عهوان زینهه صدور مووز حفاری از متقاضیان اخذ خوازد شد .
تبصر :5در صورتی که حفاری بدون مووز صورت پذنمد زینهه صدور با 3بمابم ازانش محاسبه و اخذ خوازد شد .
ماده :3تعرفه اخذ بهاي خدمات از دستگاه ها و شركت هاي حفار  :كدبودجه اي 131111:
*بدا توجده به مکاتبات و تاکیدات معاونت محتمم امور عممانی اسددتانداری طیق مفاد دسددتورالعمل شددماره 97/747467مورخ
 97/12/28معاونت محتمم سازمان مدنمنت و بمنامه رنیی کشور بماساس فهمست بهای سال مورد عمل محاسبه خوازد شد.

تبصدمه :1پس از انوام روکش وتممیم آسدفالت تا  2سدال ،شدهمداری مووز حفاری و آسفالت شکافی در معبم ممبوطه
صادر نخوازدکمد و چهانچه قبل از اتمام مدت 2ساله ی فوق ،طمح توسعه ای بعد از آسفالت داده شود کل زینهه روکش
اخذ خوازد شد .
تبصمه -2در مممت نوار حفاری چهانچه شهمداری به م هظور جلوگیمی از نشست زای بعدی ناچار به استفاده از روشهای
دنگمی بوی آنچه که در فهمسدت بها قیمت آن تعیین شدده ،بشدود محاسدبه به روش توینه قیمت صورت گمفته و مابه
التفاوت آن درنافت خوازد شد
تبصمه -3دستگاه حفار ملیم به جمع آوری و حمل کلیه خاکها ،نخاله زا و مصالح بوا مانده از حفاری در محل پموژه و
پاکسدازی و شدستشوی محل میباشد و درصورت عدم اعمال اقدامات الزم ،زینهه زا با 25درصد افیانش محاسبه و اخذ
می گمدد .
تبصدمه -4تعبیه زمگونه تاسدیسدات در معابم شدهمی نظیم تیم بمق ،چما روشهانی ،شالتم ،و تمانس بمق ،کیوسک تلفن
،کافوی مخابمات ،صدهدوقهای شهمی و سانم موارد مشابه بدون اخذ مووز ممهوع بوده ودر صورت مشازده ،شهمداری
می تواند نسدبت به جمع آوری آن اقدام نماند .لذا در صورتی که تعبیه تاسیسات در معابم بدون اخذ مووز از شهمداری
صدورت گمفته باشد و در پموژه زای عممانی ،تمافیکی ،فاای سبی و...مستلیم جابوانی تاسیسات باشد ،زینهه جابوانی
تاسدیسدات بم عهده دسدتگاه ممبوطه اسدت .انن موضوع درخصوس تاسیساتی که بعد از تعبیه ،نسبت به اخذ مووز از
شهمداری اقدام نموده اند نیی خوازد بود .
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تبصدمه -5شدهمداری می تواند انوام قشدم اسداس ،قشم بیهدر و قشم توپکا را نیی بم حسب درخواست دستگاه متقاضی
حفاری ،و پس از تشخیص توانانی و تخصص پیمانکار ممبوطه ،به دستگاه اجمانی واگذار نماند .در انن صورت تامین
حسن انوام کار به مدت دو سال به عهده دستگاه مذکور خوازد بود و زینهه تممیم اخذ نمی گمدد.
تبصدمه :6مطابق ماده 113قانون شدهمداری ((الحاقی -)1345/11/27کلیه وزارتخانه زا و موسددسات دولتی و خصوصی
موظفهد قبل از زمگونه اقدامی نسدبت به کارزای عممانی از قبیل احدا

شددبکه تلفن و بمق و آب و سددانم تاسیسات و

زمچهین اتصدال رازهای عمومی و فمعی رعانت نقشده جامع شهمسازی را بهمانه د  .انن قبیل اقدام باند با موافقت کتبی
شهمداری انوام گیمد و موسسه اقدام کههده مکلف است زمگونه خمابی و زنانی راکه در اثم اقدامات میبور به آسفالت نا
سداختمان معابم عمومی وارد آند در مدت متهاسدبی که با جلب نظم شهمداری تعیین خوازد شد تممیم نموده و به وضع
اول درآورد و اال شدهمداری خمابی و زنان وارده را تممیم و به حال اول آورده ،زینهه تمام شده را با 11درصد اضافه از
طمنق اجمای ثبت اسهاد وصول خوازد کمد .
تبصمه-7کهتمل و تحونل کار بمابم مووزات صادره بمعهده مسئول حفاری مهاطق می باشد .
تبصدمه  :8کلیه عملیات خاکمنیی ،جمعآوری خاک و مصدالح مازاد حفاری به عهده دستگاه حفار میباشد و در صورت
تعلل پس از 48سداعت از زمان حفاری ،شهمداری مواز است نسبت به جمعآوری آن اقدام و زینهه ممبوطه را با افیانش
صدی پانیده ( )%15از دستگاه حفار عالوه بم زینههزای تخمنب و مممت اخذ نماند.
تبصدمه  :9چهانچه دستگاه حفاری رأساً قصد انوام عملیات لکهگیمی را داشته باشد موظف خوازد بود ضمانتنامه معتبم
بانکی نا سفته به مبلغ کل زینههزای مممت به مدت دوازده ماه ( )12پس از تحونل موقت در اختیار شهمداری قمار دزد.
وتهها از قمارزم متم طول مبلغ 311/111رنال بابت صدور مووز از اشخاس حقوقی متقاضی اخذ خوازد شد .
تبصمه  :11رعانت دستورالعمل حفاری در کلیه موارد بمای دستگازهای حفار الیامی خوازد بود.
تبصمه  :11نظارت بم عملیات غمقاب کمدن خاکهای حفاری در النحهزای مواز به عهده شهمداری خوازد بود.
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ماده :1وصول بهاي خدمات ایمني وآتش نشاني اماكن تجاري و مسكوني و غيره كدبودجه اي 121111:
ردنف شمح
1

مبلغ به رنال
11/111رنال

بهای خدمات انمهی وآتش نشانی بمای پموانهزای ساختمانی مسکونی به ازای زم متمممبع
زنمبها

2

 41/111رنال

بهای خدمات انمهی وآتش نشانی بمای پموانهزای ساختمانی تواری-صهعتی به ازای زم
متمممبع زنمبها

3

32/111رنال

بهای خدمات انمهی وآتش نشدانی بمای پموانهزای ساختمانی موتمع تواری -صهعتی به
ازای زم متمممبع زنمبها

4

15/111رنال

بهای خدمات انمهی وآتش نشددانی بمای پموانهزای سدداختمانی عمومی اداری و سددانمبه
ازای زم متمممبع زنمبها

5

8/111رنال

بازدند فهی  ،انمهی وآتش نشدانی واحدزای تواری در خصوس تمدند پموانهزای کسبه
و غیمه در زم مورد بازدند به ازای زم متم ممبع
ماده :5تعرفه اخذ بهاي خدمات براي خودروهاي امدادي جهت ایمني ( به ازاي هر ساعت )

ردنف شمح

كدبودجه اي 121111:

مبلغ

1

پیشمو نیسان

1/851/111رنال

2

کامیونت اتکوو انسوزو

3/341/111رنال

تبصرره  : 1در كلیه آموزش ها و كارشـناسي های خار از شهر هزینه ایا

و هها

مربي و یا كارشنا

به بهای پیشنهادی

افزوده مي شود .
بصرره  :2به اسـتناد نامه شماره  32583مورخ  3335/25/28قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور،شهرداری صرفاً
مكلف به انجام ارائه ماموریت ها در محدوده و حریم شـهر سـرایان و برای ماموریت خار از محدوده صرفاً بر اسا

دستور

كتبي فرماندار عمل خواهد شد  .در غیر این صورت مسئولیتي متوجه شهرداری نخواهد بود.

11
اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

سال 1041

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

ماده :6جدول تعرفه اخذ بهاي خدمات چهارشنبه بازار شهرداري كدبودجه اي 111111:
ردنف

مبلغ(ریال)

شمح

1

کامیون  11تن

511/111

2

زم دستگاه کامیونت (خاور)

361/111

3

بهای خدمات در غمفه زم دستگاه (سانپا)و پیکان وانت

341/111

4

بهای خدمات در محوطه آسفالت بدون سقف زم دستگاه وانت (پیکان)و سانپا

311/111

5

افماد دستفموش و متفمقه

131/111

6

بهای خدمات توقف در محوطه خاکی بازار بدون سقف

261/111

ماده :1جدول تعرفه اخذ بهاي خدمات در شهربازي پارک پامچال كدبودجه اي 121112:
مبلغ

نوع دستگاه
ماشین بمقی بماساس زم تانم به ازای زم ماشین

 51/111رنال

ماده :8تعرفه اخذ بهاي خدمات از فروشندگان سيار و موقت در سطح شهر كدبودجه اي 111111:

ردیف

مبلغ

شرح

1

کامیون خاور بمای نک روز توقف در مکانهای مواز

341/111

2

کامیون خاور مازاد بم نک روز تا نک ماه جهت زم روز

71/111

3

کامیون خاور مازاد بم نک ماه زم روز اضافی

51/111

4

وانتبارزای سیار بمای زم روز

261/111

5

وانت بارزا به ازای زم روز اضافی تا نک زفته

26/111
12

اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

سال 1041

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

*اخذ عوارض بابت بهای خدمات از واحدزای خمند وفموش گل زعفمان به ازای زم روز  611،111رنال و
درصورت نصب داربست موقت توسط شهمداری  ،زینهه ی آن نیی اخذ خوازد گمدند .
*زمگونه فعالیت دوره گمدان جهت جلوگیمی از انواد فاای نا امن ممهوع میباشد  ،ودر صورت اخذ مووز اماکن
عمومی وغیمه شدهمداری بماساس زمماه  981/111رنال ودرصورت اخذ مووز روزانه به ازای زم روز  111،111رنال از
متقاضی اخذ خوازد گمدند
ماده :9تعرفه اخذ هزینه نگهداري اجناس توقيفي توسط واحد سدمعبر و اجرائيات شهرداري كدبودجه اي 111111:

در مواردی که شهمداری اقدام به جمع آوری سد معبم می نماند در صورتی که مقمر گمدند اموال جمع آوری شده مستمد
گمدد حداقل مبلغ511/111رنال به عهوان زینهه جمع آوری اجهاس و در صددورت نگهداری  ،به شددمح ذنل زینهه زانی
جهت انبارداری درنافت می گمدد.

ماده
11

مبلغ

ردیف

شرح

1

لوازم توقیفی از نک روز تا نک زفته

341/111

2

مازاد بمنک زفته تا نک ماه بمای زم روز

65/111

3

بیش از نک ماه به ازای زم روز

26/111

:تعرفه اخذ بهاي خدمات ذبح احشام و نگهداري در كشتارگاه شهرداري كدبودجه اي 111111:

بهای خدمات

ردنفشم

کمانه حمل

جهگلداری نظارت دامپیشکی مبالغ به رنال

1

گوسفهد زم رأس

بهای خدمات ،کمانه حمل و نگهداری زم راس 211/111،رنال

2

بی زم رأس

بهای خدمات ،کمانه حمل و نگهداری زم راس  211/111رنال

3

گوسددالده  ،گاو و تا  111کیلوگمم زم کیلو گمم  6/111رنال
شددددتددم زدددم از  111تا  211کیلوگمم زم کیلوگمم 5/511رنال
رأس(ذبددح،نددگددهددداری

از  211کیلوگمم به باال زم کیلوگمم  5/111رنال

وحمل)

4

شتممم زم رأس

بهای خدمات ،کمانه حمل و نگهداری زم راس  851/111رنال

ماده :11بهاي خدمات كفن و دفن ،قبر ،اموات و هزینه حمل در آرامستان كدبودجه اي 121118:
13
اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

سال 1041

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

ردنف

گددددموه شستشو

تکفین و تدفین

قبور پیش ساخته

بلوک سیمانی زم عدد

جمع

سهی

1

تا دو سال

2

از دو تددا ده 751/111

2/211/111

جمعاً
751/111

2/511/111

4/511/111

511/111

سال
3

از ده سال به 1/111/111 1/511/111

5/111/111

11/111/111

2/511/111

باال
تبصره :1بابت بهای خدمات اداری مبلغ 151 /111رنال به زینهه زای فوق اضافه خوازد شد.
تبصرره :2شهمداری با اخذ تعهد از افماد متقاضی می تواند،حد اکثم به مدت  3سال از آخمنن دفن بدون پیش فموشی
که درآن قطعه صورت می گیمد از دفن اموات در آن قطعه جلوگیمی نماند .
تبصرره  :3در راستای ساماندزی به بمگیاری مماسم تمحیم ،پس از تعیین مداح مورد نظم ،مبلغ 1/511/111جهت مماسم
کفن و دفن و درصدورت داشتن مماسم سوم وزفتم مبلغ 1/111/111رنال نیی بمای زمنک از انن جلسات از افماد اخذ
خوازد شد.
تبصره :1جهت فموش زم بلوکه مبلغ 211/111رنال از متقاضیان اخذ خوازد شد .
تبصره  :5مابه التفاوت قبور پیش فموش شده در زمان استفاده ،به نمخ روز اخذ خوازد شد .

ردیف

مبلغ

شرح

14
اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

سال 1041

1

زینهه آمبوالنس داخل شهم

1/111/111

2

آسددفدالت رفت وبمگشددت تا  25کیلومتم
(بمای نک مسیم)
از  25به ازای زم کیلومتم مازاد

1/511/111
32/222

تا  25کیلومتم

2/111/111

3

مسیمزای خاکی

از  25کیلومتم به ازای زم کیلومتممازاد

52/222

4

بابت خدمات تممیم ونگهداری فاازای عمومی آرامستان

5

بهاء خدمات سـردخانه تا مدت  82سـاعت  3/222/222ریال و بیش از  82سـاعت به ازای هر ساعت ااافه مبلغ

1/311/111

82/222ریال
6

بابت پیش فروش هر قبر

32/222/222

7

بهای اخذ خدمات و قبوراز افرادی كه اقدام به اهدا عضو مي نمایند

رایگان

8

بهای اخذ خدمات و قبوراز پرسـنل شـاغل و بازنشسته شهرداری و بستگان درجه ی

 %52تخفیف

آنان (پدر  ،مادر  ،همسر و فرزندان ) و اعضای محترم شورای اسالمي شهر هنگام فوت
.
9

به اســـتناد جزء » « 2بند ث ماده  -22و به منظور ار نهادن به جانبازان  ،والدین ،
همسران و فرزندان و همسران و فرزندان جانبازان  %85و باالتر و رزمندگان با سابقه 6
ماه در جبهه و باالتر از پرداخت هزینه آرامستان معاف خواهند بود.

بهاي خدمات حمل اموات

 - -3همراهان و تحویل دهندگان جسد ملزم به برداشتن اشیاء و وسائل همراه جسد و یا تحویل آن به مسئول مربوطه مي
باشند در غیر اینصورت به هیچ ادعایي پاسخ داده نخواهد شد.
15
اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

سال 1041

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

 -8توایحات:رعایت نكات هیل پیرامون آمبوالنس،غسالخانه آرامستان الزامي است:
 -3جهـت تمـامي موارد بـاال پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهای الزم ماموران شـــهرداری مجاز به ارائه خدمات
خواهند بود و در غیر اینصــورت هر گونه اقدامي اكیداً ممنوب بوده و شــهرداری هیهگونه مســئولیتي نداشــته و اقدام كننده
شـخصـاً باید پاسـخگو باشـد2.جهت استفاده از غسالخانه و تدفین در آرامستان باید با ارائه گواهي فوت و فتوكپي شناسنامه
متوفي نسبت به تكمیل فرم و پرداخت هزینه های مربوطه اقدام و مجوز الزم اخذ گردد.
 -2متقاایان پیش خرید قبر در گورستان امن پرداخت هزینه ها و دریافت برگ خرید قبر باید به شرح هیل اقدام نمایند:
الف:در صورت خرید قبور پیش سا خته سریعاً نسبت به پوشاندن و سیمان نمودن قبر همسطح با كف قبرستان (با توجه به
نظر مسئولین شهرداری )اقدام نماید.
:در صـورت حفر قبر باید سـریعاً و حداك ر فرف مدت سـه روز نسـبت به حفر ،سـاخت،پوشاندن و سیمان نمودن قبر
همسـطح با كف قبرسـتان (با توجه به نظر مسـئولین شـهر داری)اقدام و كلیه نخاله ها و خاكهای مازاد را از محیط گورستان
خار نماید.
 -5پس از تدفین  ،بازماندگان جهت ســاخت صــورت قبر(ابعاد و ارتفاب)باید با شــهرداری هماهنگي نموده و از ســاختن
صورت قبر خار از طرح خودداری نمایند در غیر اینصورت شهرداری ملزم به تخریب ابعاد ااافي خواهد بود.
 -6انجام هر گونه عملیات بدون مجوز در آرامســـتان ممنوب بوده و تنها دارندگان مدرک كتبي (مدرک مشـــخن كننده
نوب،شماره و هزینه پرداخت شده قبر)از شهرداری،مال

قبر شناخته مي شود.

 -7هزینه اخذ شده جهت پیش فروش قبر فقط مربوط به مبلغ قبور پیش ساخته وبلوک سیماني در شده در جدول اول هیل
ماده  33این تعرفه مي باشد وسایر هزینه ها از متقاایان اخذ خواهد شد ولو اینكه دفن در قبر پیش فروش شده در همان
سال اتفاق افتاده باشد.
 -2ماده  -35در صـورت سـاخت مقبره پیش سـاخته به شهرداری اجازه داده مي شود هزینه ساخت به عالوه 85درصد هزینه
های باالسری و سود را از متقاایان دریافت نماید .

ماده :12تعرفه اخذ بهاي خدمات از اتوبوس  ،ميني بوس  ،تاكسي ،تاكسي تلفني ،وانتبار كدبودجه اي 111311:

16
اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

سال 1041

ردیف

شرح

1

زینهه صدور پموانه تاکسیمانی بمای نک سال

851/111

2

زینهه صدور پموانه اشتغال تاکسیمانی بمای نک سال

851/111

3

زینهه صدور پموانه فعالیت حمل ونقل درون شهمی بمای 2سال

1/625/111

4

زینهده زدای تمدند و تعون

مبلغ

پموانه تاکسددیمانی و بهمه بمداری و  %51زینهه صدور

نمانهدگی سالیانه
5

زینهه خدمات پموانه بهمهبمداری تاکسی ووانت بار ،بمای اشخاس 571/111
حقیقی و حقوقی و نمانهدگی سالیانه

6

زینهه خدمات حق امتیاز پموانه فعالیت حمل و نقل درون شددهمی 1/951/111
بمای نک سال

ماده :13تعرفه بهاي خدمات جهت ثبت نام سوخت ناوگان دیزلي درون شهري مبني بر پيمایش در
بخش شهري و حومه اي
17
اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

سال 1041

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

مبالغ (رنال )
كاربری ناوگان
هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان

هزینه صدورپروانه اشتغال رانندگان

هزینه تردید هر یک از پروانه

باری و مسافری

ناوگان باری (به استثنای هزینه آموزش)

ها(ریال )

كد بودجه ای

متناسب با كد بودجه ای صدور هر

114045

114040

زیر 0.5تن

1/444/444

1/444/444

544/444

بین 3.5تن تا 6تن

1/591/111

1/511/111

711/111

بیش از 6تن

2/111/111

2/111/111

1/111/111

مسافمبمی تا15نفم

511/111تا 1/111/111

511/111تا 1/111/111

251/111تا511/111

مسافمبمی از

از 1/111/111تا 2/111/111

از ،1/111/111تا 2/111/111

از 511/111تا 1/111/111

پروانه

16نفم تا26نفم
بیش از 27نفم

1/611/111تا 3/111/111

1/611/111تا 3/111/111

 811/111تا1/511/111

ماده  :11تعرفه اخذ بهاي خدمات هزینه كارشناسي و بازدید بناء و تأیيد نقشه هاي ساختماني
ونيزباز دید از مركز معاینه فني كد بودجه اي 131112:
18
اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

سال 1041

ردیف

مبلغ

شرح

1

زینهه کارشهاسی به درخواست متقاضیان جهت بازدند واحدزای تواری در زمکف و طبقات 651/111

2

زینهه کارشهاسی به درخواست متقاضیان جهت بازدند واحدزای مسکونی در زمکف و طبقات 811/111

73

زینهه پاسخ استعالم متقاضیان

351/111

4

زینهه کارشهاسی جهت بازدند ادارات ،سازمانهاونهادزا و سانم مقطوعاً مبلغ

2/411/111

5

زینهه کارشهاسی جهت بازدند از واحدزای صهعتی و سانم

971/111

6

زینهه بازدند مأمورنن آتش نشدانی از محل واحدزای صدهفی و موسدسات عمومی و مسکونی 351/111
بمای زم واحد
611/111

7

زینهه بازدند مأمورنن آتش نشانی از محل واحدزای صهعتی بمای زم واحد

8

زینهه بازدند اولیه جهت بهمه بمداری واحدزای صددهعتی و کارخانوات بیرت توسط کارشهاس 891/111
آتش نشانی

9

1/711/111

بهای خدمات مازیانه کارشهاسی ممکی معانهه فهی

تبصره :در کلیه بازدندزای خارج از محدوده خدماتی شهم 1.5بمابم به مبالغ فوق اضافه خوازد شد .

ماده :15بهاي خدمات مدیریت پسماند .كد بودجه اي121111 :
بهای خدمات مدیریت پسراند منازل مسکونی ،صنوف و مشاغل
19
اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

سال 1041

بهاء خدمات پسماند بم اساس ماده  8قانون پسماند میباشد و به صورت سالیانه در نظم گمفته شده است .بدنهی است در
صدورت ابال دسدتورالعمل جامع تشکیالت و ساماندزی مدنمنت اجمانی پسماندزا در شهمدارنها توسط وزارت کشور
دستورالعمل فوق در خصوس موارد قید شده اجمائی خوازد بود.
الف) زینهه خدمات جمعآوری حمل و دفن زباله از واحدزای مسکونی  711/111رنال  ،تواری -صهعتی 851/111رنال
و و سانم ادارات  ،نهاده زا و  ....مبلغ  5/111/111رنال وصول میگمدد.
ب) زینهه خدمات جمع آوری حمل و دفن زباله از مشداغل و واحدزای صدهفی پمزباله به شمح ذنل خوازد بود .ضمهاً
کلیه صدهوفی که نامی از آنها بمده نشده بها به تشخیص واحد خدمات شهمی معادل عوارض سالیانه خدمات پسماند زم
عمض مذکور درنافت خوازد شد.
تبصمه  :در صورت عدم پمداخت بهای خدمات پسماند سال زای گذشته  ،بهای خدمات انن تعمفه بمای سال زای پیشین
نیی به نمخ روز اخذ خوازد گمدند
ماده  :16بهاي خدمات از مشاغل ذیل به صورت ماهيانه به شرح جدول ذیل به ریال اخذ ميگردد :
1

سالن و تاالر بمگیاری مماسم و رستوران

651/111

2

مهمانپذنم نا مسافمخانه

561/111

3

آشپیخانه و چلوکبابی

161/111

4

فالوده ،بستهی

91/111

5

پیتیا فموشی

81/111

6

ساندونچ فموشی

81/111

7

کلهپیی

8

خوار بار فموشی زنم  25متمممبع

9

خواربار فموشی باالی  25متم ممبع

161/111
125/111

181/111

21
اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

سال 1041

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

11

میوه و سبیی فموشی

181/111

11

تعمیم گاه خودرو زای سبک و سهگین

125/111

12

صافکاری ونقاشی

125/111

13

کارواش

125/111

14

تعمیم گاه موتور سیکلت

125/111

15

فموشهدگان مم و مازی

181/111

ماده:11هزینه خسارت تخليه غير مجاز نخاله و پسماند كد بودجه اي 111118:
مبالغ به ریال

مرحله اول ریال

حجم بر اساس نوع خودرو

مرحله دوم

مرحله سوم

وانت و نیسان كرپرسی0،تن و كرتر از آن

204/444

074/444

064/444

خاور ،ایسوزو 0،تا 6تن

054/444

724/444

1/004/444

كامیون و كامیونت ،از 6تن تا14تن
خودروهای باالی 14تن

074/444
614/444

1/004/444

064/444
1/214/444

2/074/444

توضیحات:پ س از وصول مبلغ خسارت توسط شهمداری ،متخلف ملیم به جمع آوری و حمل آن به محل مواز که توسط
شهمداری معین گمدنده می باشد.

ماده :181بهاي خدمات بر خود پردازها(عابر بانكهاي منفک از بانک ) :كد بودجه اي 111118:
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شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

سال 1041

با توجه به تولید پسماند ،تمافیک وپارک خودرو در محدوده نصب وسانم عوارض ناشی از استقمار خودپمداززادر سطح
شهم ،به ازای زم دستگاه خودپمداز که در معابم عمومی دستمسی دارند مازیانه مبلغ  1/244/444ریال محاسبه واز بانکها
اخذ گمدد.
ماده :19هزینه خسارت جاري نمودن روان آبهاي منازل به معابر و شوارع عمومي
كد بودجه اي 111118:
در راستای اعمال بهد21ماده55قانون شهمدارنها و زمچهین حفظ بهداشت عمومی و مبلمان شهمی در صورتی که اشخاس
حقیقی و حقوقی بم اسدداس گیارش واحد بازرسددی و اجمائیات و واحد خدمات شددهمی زمچهین بازدند کارشددهاسددان
سداختمانی ،اقدام به جاری نمودن فاضدالب ملک خود به معابم و شوارع عمومی نمانهد ،شهمداری ضمن اقدام از طمنق
مماجع قانونی (بهداشدت و درمان ،نیموی انتظامی ،دادگسدتمی و)...نسبت به مسدود نمودن مومای فاضالب اقدام نموده
ونیی به ازای زممتم ممبع خسارت آسفالت مبلغ 851/111رنال از متخلفین اخذ خوازد نمود .
ماده:21هزینه خسارت كارواش و شستشو در معابر و شوارع عمومي و مكانهاي غير مجاز
كد بودجه اي 111118:
در راستای اعمال بهد 21ماده 55قانون شهمداری زا و زمچهین حفظ بهداشت عمومی و مبلمان شهمی و جلوگیمی از
خطمات تمافیکی در صورتی که اشخاس حقیقی و حقوقی بم اساس گیارش واحد بازرسی و اجمائیات و واحد خدمات
شهمی زمچهین بازدند کارشهاسان ساختمانی ،اقدام به کارواش نا شستشوی خودرو در معابم عمومی و مکانهای غیم
مواز بهماند شهمداری به ازای زممتم ممبع خسارت آسفالت مبلغ 851/111رنال از متخلفین اخذ خوازد نمود .

ماده :21هزینه خسارت حمل غير استاندارد بار.كد بودجه اي 111118:
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اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

سال 1041

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

در راستای اعمال بهد 21ماده 55قانون شهمدارنها وزمچهین حفظ بهداشت عمومی ومبلمان شهمی و جلوگیمی از خطمات
تمافیکی در صدورتی که اشدخاس حقیقی و حقوقی بم اسداس گیارش واحد بازرسی و اجمائیات واحد خدمات شهمی
،زمچهین بازدند کارشدهاسان ساختمانی ،اقدام به حمل غیم استاندارد بار (مصالح ونخاله ساختمانی )توسط ماشین آالت
که موجب رنیش در معابم گمدد بهماند باند ضددمن پاکسددازی معبم جمنمه ای طبق جدول ذنل به حسدداب شددهمداری
پمداخت نماند .
مرحله اول

حجم بر اساس نوع خودرو

(ریال )

مرحله دوم

مرحله سوم

(ریال )

(ریال )

(ریال )
وانت و نیسان كرپرسی(0تن و كرتر از آن)

205/444

084/444

064/444

خاور ،ایسوزو،كامیون (از 0تن به باال)

054/444

724/444

1/004/444

ماده  : 22بهاي خدمات ماشينآالت شهرداري.كد بودجه اي 111113:
-1حمل ماسه
فاصله

بارگیمی لودر
 4تن

جمع کل

حمل کامیون
 11تن

 4تن

 11تن

 4تن

 11تن

فاصله از مبدأ تا نک کیلومتم 311/111

511/111

511/111

1/111/111

811/111

1/611/111

311/111

511/111

851/111

1/651/111

1/151/111

2/151/111

از نک کیلومتم تا  5کیلومتم

مازاد بم  5کیلومتم به ازای زم کیلومتم اضافی  35111رنال به مبالغ فوق اضافه خوازد گمدند .
در صورت تغییم نمخ خدمات شهمی به تشخیص شهمدار بم اساس صمفه و صالح شهمداری اقدام خوازد شد
-2لودر
زمساعت کارکمد لودر  3،511،111رنال
تبصره :زمان رفت و  %51زمان بمگشت در کارکمد لودر محاسبه خوازد شد.
-3گریدر
زم ساعت 2/811/111رنال وکمتماز  4ساعت کار انوام نمی پذنمد
23
اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

سال 1041

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

تبصره:زمان رفت و  %51زمان بمگشت در کارکمد گمندر محاسبه خوازد شد.
خاکبمداری و جمع آوری نخاله ساختمانی از سطح شهم زم سمونس 2/511/111
-4کارکرد غلطک
به ازای زم روز کارغلطک کششی ( 8ساعت) مبلغ  8/111/111رنال
به ازای زم ساعت کارکمد غلطک کششی با تماکتورشهمداری  1/811/111رنال
غلطک  CG11زم ساعت  1/111/111رنال
-5کارکرد مینی لودر
زم ساعت  2/511/111رنال
-6تانکر بنز
تا مساحت  5کیلومتم با بهای آب جمعاً 3/111/111رنال و باالتم از  5کیلومتم به ازای زم کیلومتم مبلغ  31/111رنال به
زینهه حمل اضافه گمدد.
بهای آب از قمار زم متم مکعب  65/111رنال -7کارکرد بیل بکهو :
زم ساعت 2/111/111رنال
-8سایر ماشینآالت
نمخهای فوق الذکم بم اساس قیمت متعارف روز کارکمد ماشین االت ،در سطح شهم می باشد لذا به شهمداری اجازه داده
می شود چهانچه به علت تورم و غیمه نمخهای مذکور تغییم نماند  ،متهاسب با نمخ روز نسبت به تغییم مبالغ اقدام نماند
.
در صورت کارکمد ماشین آالت مبالغ رازپیمانی از مبدأ به اضافه  %51زمان بمگشت محاسبه خوازد گمدند.
* فموش زم تن آسفالت پای کارخانه بم اساس قیمت روزپانه قیم و سوخت تحونلی از سازمان بورس محاسبه می گمدد.
*فموش زم متم مکعب شن در محل شن شونی ،بم اساس مصوبه انومن تاسیسات شن و ماسه استان خماسان جهوبی خوازد بود .

ماده  -23بهاي خدمات صدور مجوز نصب (احداث پل)كد بودجه اي 131112

*در این ماده p

ضریبي از ارزش روز امالک مي باشد

24
اليحه پيشنهادي شهرداري سرايان
شماره  8745مورخ 1400/10/13

شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

سال 1041

رديف

موارد شمول

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

1

تجاري ومختلط

05Ps

2

مسكوني

05Ps

0

اداري وساير كاربري

05Ps

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

ماده 24بهاي خدمات نحوه صدور پروانه المثني .كد بودجه ي 003032:
بهاي خدمات این تعرفه پس از محرز شدن مفقودي و ...براي شهرداري وهمچنین سپردن تعهد محضري در قبال
هرگونه سوء استفاده از پروانه اولیه با پرداخت مبلغ  10/000ریال به ازاي هرمترمربع زیربنا (مشروط به اینکه در
مجموع از  1/060/000ریال كمتر نباشد ) .مقدور خواهد بود ودریافت كننده پروانه المثنی متعهد به پاسخگویی می
باشد.

ماده -25بهاي خدمات صدور مجوز جهت ایجاد درب اضافي:كد بودجه اي 003032:
دراجراي تبصره  6ماده  66وماده  101قاون شهرداري در صورت تقاضاي مالک جهت ایجاد درب اضافی در ضلع
دیگر ملک در معابر عمومی (همان ضلع داراي معبر)،عوارض صدور مجوز جهت ایجاد درب به شرح زیر محاسبه
ودریافت خواهد شد.در ایجاد درب اضافی موضوع عدم ایجاد مشکالتی مثل مزاحمت هاي ترافیکی ،اشرافیت به
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شهردار سرايان  :رضا مطلبي پور

شهردار

رئيس شوراي اسالمي شهر سرايان

رضا مطلبي پور

جواد زينبي

تعرفه بهای خدمات شهرداری سرایان

سال 1041

واحد هاي همسایه ،شهرداري درارائه خدمات و ....باید توسط شهرداري بررسی وتایید شود تا مشکالتی براي
سایرین ایجاد نگردد.
تبصره :به درب پاركینگ ها وورودي موجود  %00عوارض این ماده تعلق خواهد گرفت.
(%01ارزش منطقه ای× %52مساحت عرصه)×(طول بر ایجاد درب«0/5+نصف» عرض گذر)

ماده  -26ارزش معامالتي ساختمان موضوع تبصره00ماده033قانون شهرداریها:
نوع

ارزش

انواع ساختمان (اسكلت)

*

0

ساختمان اسكلت بتوني باهرنوع سقف تاسه طبقه

2/444/444ريال

5

ساختمان اسكلت بتوني باهرنوع سقف ازسه طبقه به باال

2/644/444ريال

3

ساختمان اسكلت فلزي باهرنوع سقف تاسه طبقه

 1/094/444ريال

4

ساختمان اسكلت فلزي باهرنوع سقف ازسه طبقه به باال

2/444/444ريال

2

ساختمان اسكلت مختلط مصالح بنائي باستونهاي فلزي يا بتوني

1/264/444ريال

6

ساختمان اسكلت آجري

 904/444ريال

7

ساختمان اسكلت مخلوط خشت وگل وسنگ وچوب

644/444ريال

8

ساختمانهاي تمام چوبي معمولي

044/444ريال

9

ساختمانهاي تمام چوبي صنعتي

1/844/444

ب

ساختمان انبارها بادهانه بيش ازچهارمتر

*

0

ساختمان اسكلت آجري با بلوك سيماني يا سنگي با هرنوع سقف

1/444/444

5

ساختمان اسكلت فلزي ويا سولههاي پيشساخته با هرنوع سقف

 12/444/444ريال

ج

سالنها ياتوقفگاهها

*

0

بامصالح بنائي سنگ،آجروبلوك سيماني باهرنوع سقف

1/444/444ريال

5

ساختمان اسكلت فلزي ياسولههاي پيشساخته باهرنوع سقف

 1/844/444ريال

3

گلخانه باهرنوع مصالح وهرنوع سقف

024/444ريال

هـ

تأسيسات

*

0

دستگاههاي حرارت مركزي شوفاژ،سانترال

 1/444/444ريال

5

تهويه مطبوع (گرمايش،خنككننده)

1/804/444ريال

3

آسانسور

044/444ريال

الف
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ماده

ساير

*

و

سايرتاسيسات شامل برق ،آب و گاز و غيره

1/044/444

0

انواع مخزن اعم اززيرزمين وهوائي ازشش مترمكعب به باالهرمترمكعب

2/444/444ريال

5

سكوهاوباراندازها هرمترمربع

024/444ريال

3

ديوار كشي با هر نوع مصالح هر متر مربع

024/444ريال

ی

ادارات و نهاد ها و سازمان ها

*

1

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

 2/844/444ريال

طبقه
2

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

0/444/444ريال

طبقه به باال

21بهاي خدمات تامين پاركينگ به ازاي هر متر مربع پاركينگ حذف شده.كد بودجه اي 131119:
بهاي خدمات این تعرفه به ازاي مر متر مربع پاركینگ حذف شده در كاربریهاي مختلف به شرح ذیل اخذ می
گردد.
رديف

كاربري

مأخذ و نحوه محاسبه
عوارض

حداکثر

حداقل

1

مسكوني

28p

014/444

1/444/444ريال

2

تجاري

08p

1/444/444

 2/244/444ريال

0

اداري و ساير

24p

014/444

 1/444/444ريال

تعرفه شماره 28بهاي خدمات صدور مجوز تغيبرات و تعميرات اساسي كد بودجه اي 104140:
تعمیرات اساسی شامل انجام و یا هرگونه تغییر در عملیات نازک كاري ساختمان مانند گچ كاري ،موزائیک 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
بهاي خدمات اين تعرفه به ازئ هر متر مربع تغييرات وتعميرات اساسي ساختمان 04درصدعوارض پذيره مربوط به هر كاربري
اخذ خواهد شد .
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تعرفه شماره 29بهاي خدمات تبلبغات محيطي كد بودجه اي131211:
الف)پالكاردها وبومهاي تبليغاتي:
•

بهای خدمات پالکارد وبوم در محلهای تعیین شده توسط شهرداری برای هر مورد

:

 244/444ريال  :بهاي خدمات روزانه
تبصرره :1مبلغ فوق نقداً باید پرداخت گردد و پنجاه درصدد مبلغ منو ب اینه ا 084444ريال کمتر نباشد ب صورت
چک معتبر جهت تضمین پاکسا ی ب شهرداری تحویل گردد.
تبصره : 2کلی پالکاردها پس ا ارائ ب شهرداری و اخذ مجو قابل نصب خواهد بود.
تبصدره :0مدت مان نصب پالکارد وبوم يک روز خواهد بود مشرو بر اینه سالم وبصورت اولی باقی بماند و پس
ا مدت تعیین شدده مالک موف

ب جم ووری وپاکسا ی محل خواهد بود در ییر اینصورت شهرداری رسساً نسبت ب

جم ووری اقدام وهزین های جم ووری ب نرخ رو

مان تسوی حساب و با %14افزایش وصول خواهد شد

تبصره : 4کلی دستگاههای دولتی ا پرداخت بهای خدمات نصب پالکارد وبوم پس ا اخذ مجو رسمی ا شهرداری ب
میزان(%84پنجاه درصد) معاف خواهند بود.
تبصدددره :5کلی اشد د اق حقیقی وحقوقی ا پرداخت بهای خدمات نصدددب پالکارد وبوم پس ا اخذ مجو رسدددمی ا
شدهرداری برای مناسدبتهای ملی ومذهبی عمومیحمحرم وص،رد ده فجرد نورو د وتدت وشهادت ائم و ...م معاف می
باشند.
تبصددره :6چنانچ نصددب پالکارد در امالش شدد صددی افراد واق گردد قبل ا اخذ مجو ا شددهرداری و پرداخت بهای
خدمات مربوط ارائ رضایت نام کتبی ا مالک ملک الزامی است.

ب )بهاي خدمات نصب تابلو:
 :0-1چنانچه تابلو بر روي بام ملك يا بر روي ديوار آن نصب گردد:
 =p × 0 × sبهاي خدمات تابلو
 :0-2چنانچه تابلو بر روي معبر ويك ضلع آن بر روي ديوار ملك نصب گردد:
 =p× 8 ×sبهاي خدمات تابلو
 :0-0نصب هر گونه تابلو داراي پايه يا مهار در معبر وپياده رو ممنوع مي باشد
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* sمساحت تابلو مي باشد
تبصره  -1ا تاریخ  1000/1/1د تمام واحدهای صن،ی د صنعتی د تولیدی د تو یعی د خدماتی د اداری د بانهها و موسسات
مالی و اعتباری د صدندوقهای قر

الحسدن و ...مشدمول مصدوب مذکور د مجا ب نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب ح

واحدم رایگان در سردرب واحد باحداقل مساحت يک()1مترمربع وحداکثردو()2مترمربع میباشد.
تبصددره  -2بجز تابلوهای شددناسددایی کسددب قید شددده در این مصددوب د هر یک ا اشد اق حقیقی و حقوقی ک تابلویی در
سردرب مهان کسبی خود نصب نمایند باید سالیان بر اساس فرمول فوق بهای خدمات پرداخت نمایند.
**تبصره  • -0بهای خدمات صدور مجو نصب برای یک بار قابل وصول است.
تبصدره  -0برای ح،ظ یبایی و پیشدگیری ا م دو

شددن نمای عمومی شدهر د نصب هر گون تابلو در هر محل د اعم ا

سر درب د نما د جوانب و یا بام ساختمان د منو ب کسب مجو ا شهرداری می باشد
تبصددره  -8محاسددب تعرف ها برای تابلوهای مربو ب تبلیغ کاتهای خارجی ح کاتهایی ک در خارا ا کشددور تولید می
شودم ب میزان سه برابر انواع مشاب ایرانی است.
تبصددره  -6نصددب تابلو در ارت،اع ملک شدد صددی با رعایت ضددوابا د مقررات و جوانب ایمنی د منو ب کسددب مجو ا
شهرداری می باشد.
تبصره  -4در صورت نصب هر گون تابلو بدون مجو شهرداری بهای خدمات مربوط بعالوه  %24اخذ خواهد شد.
تبصدره  -0برای نصدب تابلوهای منصدوب ب شرف فوق می بایست مجو نصب وبهره برداری ا شهرداری اخذ گردد در
ییر اینصورت برابر مقررات جم ووری خواهد شد
تبصره  -9هزی ن های پرداختی فقا برای واحد صن،ی معرفی شده همان مهان بوده وقابل جابجائی ویا انتقال نمیباشد
تبصره  -14وصول این تعرف شامل ادارات دولتی وبیمارستان های دولتی ن واهد شد
تبصره  -11کلی تابلوهای پارچ ای وبوم مشمول پرداخت (%84پنجاه درصد) مبالغ فوق الذکر می باشد.

ج)بهاي خدمات بيلبورد و استندهاي تبليغاتي:
بهاي خدمات بيلبوردهاي تبليغاتي با هر ابعاد ومساحت براي مدت يكماه:

 s مساحت سطح قابل استقاده بیلبورد می باشد.

(p × 4 × sباالترين بر محل)= عوارض

تبصدره -1کلی بیلبوردهای موجود در حریم شدهر سرایان در مالهیت شهرداری قرارداردحباستثنای بیلبوردهایی ک توسا
اش اق حقیقی وحقوقی با مجو شهرداری در امالش ش صی نصب گردیدهم
تبصددره -2برای نصددب هرگون وگهی و ...ارائ مجو ا اداره فرهنو وارشدداد اسددالمی واماکن انتلامی الزامی بوده ومالک
طرف ووگهی باید پاس گوی مراج ذیصالف باشد.
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***توضيحات :ب استناد بند  24ماده  88وماده 92قانون شهرداری وهمچنین دادنام شماره881مورخ92/0/24هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری این تعرف قابل وصول است.

ماده  :31سایر بهاي خدمات
بهاي خدمات آتش نشاني .

*بابت حق اسدتفاده شدهموندان از امکانات آتش نشانی در اطفای حمنق رقمی معادل  %5عوارض سالیانه نوسازی بابت
توسعه دستگازهای آتش نشانی در قبوض نوسازی وصول خوازد شد (کد بودجه ای ) 111212:
31/111رنال

بمابم اصل نمودن مدارک زم بمت :
زینهه پمس زم بمت گالسه جهت صدور پموانه ،گوازی عدم خالف و پانان کار

211/111رنال

توضیح :
*به ترام ارقام ذكر شد به هنگام وصول %0،مالیات بر ارزش افزود تعلق خواهد گرفت .
* افرادی كه نسبت به پرداخت بهای خدمات سالیانه و معوقه اقدام ننرایند مالك محاسبه نرخ روز می باشد.
* به شهرداری اجاز داد می شود در سال  ، 1041طی مناسبت های ویژ حداكثر سه بار در سال و به میزان حد اكثر ، %24نسبت به كاهش عوارض و بهای خدمات
جهت رفا حال مردم به تشخیص شهردار اقدام نراید .

رضا مطلبی پور
شهردار سرایان

مهر شهرداري

تعرفه بهاي خدمات شهرداري سرایان
......................ماده
تعرفه بهاي خدمات ساال 1401شهرداري سرایان كه در جلسه شماره  ......مورخ  ........................در
و...............تبصاره و جمع در ....................صافحه  ،بنا به پیشانهاد شماره 5440مورخ 1400/10/13شهرداري سرایان در
جلساه شاماره  .........مورخ  ......................شوراي شهر به شماره ( ثبت دفتر شورا )  .....مورخ  .............................به تصویب
رسید .

نام و نام خانوادگی امضاي اعضاي شوراي اسالمی شهر سرایان
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 -1جواد زینبی
-2محمد حسن تیموري
-3سعید مظفري
 -4رقیه میرفرح
 -0امیر اصغري

مهر شوراي اسالمی شهر

در مورخ  ..........................تعرفه بهاي خدمات شهرداري سرایان سال  1401كه در جلسه شماره  ....................مورخ  ...........در ......
ماده و .........تبصره و جمعاً در  ...............صفحه به تصویب شوراي شهر رسیده به شماره ..مورخ  .............................تأیید می شود
كه شهرداري باید تا  ..........................سال جاري نسبت به انتشارآگهی عمومی اقدام و از اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود .

فرماندار
شهرستان سرایان

مهر فرمانداري
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