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 عنوان :
 1-1تعرفه 

 ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک 4بهای خدمات آماده سازی اراضی در اجرای تبصره 

 4اراضی الحاقی به محدوده قانونی شهر براساس تبصره  1

واقع در طرحهای  ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک

سایر اراضی خارج از محدوده قانونی و  و شهرداریهادولتی 

اراضی و  اراضی شهرک حمل و نقل مانند و داخل حریم شهر

 شهرک مشاغل شهری

 2 قیمت تمام شده خدمات

3 

 

ماده واحده قانون تعییین وضیعیت    4به كلیه اراضی الحاقی به شهر طبق تبصره  آماده سازی هزینه خدمات

چنین اراضی خارج از محدوده مصوب )داخل حریم شهر( كه شهرداری بر اساس طرحهای مصوب امالک و هم

 نموده است ، در زمان صدور پروانه ساختمانی یا هر نیو  مااصیا حبیاب    اجرا عمرانیپروژه و سایر ضوابط 

 تعلق می گیرد.  دیگر

طرح  در كمیبیون ماده صد رای به  : ساختمانهایی كه بدون پروانه ساختمانی احداث شده باشند و با1تبصره 

 ابقاء بنا  صادرگردد نیز در زمان صدور گواهی بهره برداری مشمول این تعرفه خواهند بود.

تمامی امالک واقع در شهرک حمل و نقل بار موظاند ضمن پرداخت تعرفه فوق الذكر ، مبتند بیه   :2تبصره 

مرانی شیهرداری در شیهرک حمیل و نقیل بیا عقید       قراردادهای واگذاری خود در زمان اجرای پروژه های ع

 قراردادهای جداگانه نببت به پرداخت قدرالبهم مربوطه خود به شهرداری زرین شهر اقدام نمایند.

: قیمت تمام شده بهای خدمات آماده سازی هر ملی،، پیا از محاسیبه مبلیم خیدمات صیورت        3تبصره 

و بودجه در زمان اجرای پروژه های عمرانی با اعمیال   پذیرفته براساس فهرست بهای اعالمی سازمان برنامه

 ضرایب مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسالمی شهر قابل وصول می باشد.
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 2-1تعرفه  عنوان 

 بهای خدمات کارشناسی و فنی

 

 

 

 

 

 

 توضیحات :

 مبلم به ریال شرح ردیف

 ریال 000/670 بازدید زمین هر مورد 1

 ی، طبقه  بازدید به ازای 2

 و  اضافه بر ی، طبقه ، هر طبقه 

 ریال 000/670

 ریال 000/336

 ریال 000/000/4 متر مربع  700تا  501ساخت از  3

 ریال 000/160/8 مربع  متر 701بیش از  ساخت 4

تحویل اراضی واگذاری شهرداری برای بار اول رایگان و بیار   5

 دوم به بعد

 ریال 000/900/2

 ریال 000/000/1 آتش نشانی هر مورد كارشناسی 6

متر  500هر مورد بازدید ازپالک مبکونی یا تجاری و غیره تا زیر بابت 2و1ردیف   : 1تبصره 

 مربع می باشد.

 : بدیهی است صدور مجوز بازدید ، منوط به پرداخت هزینه كارشناسی می باشد.2تبصره 

 سی به عهده شهرداری می باشد.: هزینه ایاب و ذهاب بازدید جهت كارشنا 3تبصره 

: هزینه كارشناسی آتش نشانی از متقاضیان كه پاسخ استعالم خدمات آتش نشانی  4تبصره 

 .شود نمایند دریافت می درخواست می
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 2-2تعرفه 

 (خدمات آتش نشانی شهرداری زرین شهرتعرفه  ) بهای خدمات کارشناسی و فنی 

 متراژ واحد

تعرفه طرح و 

ار بازدید ب 2

 مبکونی

تعرفه اعالم 

حریق برای 

 –شرو  به كار 

 نقشه و بازدید

تعرفه اعالم 

پرونده حریق 

های ارجاعی در 

مرحله پایان كار 

 نقشه و بازدید –

 –تعرفه اطااء 

 نقشه و بازدید

متراژ واحد 

طرح –تجاری 

 بار بازدید 2و 

 –واحد تجاری 

 –اداری 

 صنعتی

0-250 2,695,200 1,257,600 879,600 943,200 0-100 2,246,400 

251-500 5,616,000 3,144,000 2,200,800 2,358,000 101-150 3,360,000 

501-1000 11,232,000 6,289,200 4,402,800 4,717,200 151-200 4,492,800 

1001-1500 15,724,800 9,434,400 6,603,600 7,075,200 201-250 5,616,000 

1501-2000 21,340,800 12,579,600 8,805,600 9,434,400 251-300 6,739,200 

2001-2500 26,956,800 15,724,800 11,006,400 11,793,600 301-350 7,862,400 

2501-3000 33,696,000 18,868,800 13,208,400 14,151,600 350-400 8,985,600 

3001-3500 38,188,800 22,014,000 15,409,200 16,510,800 400-500 10,108,800 

3501-4000 43,804,800 25,159,200 19,171,200 18,868,800 501-1000 11,232,000 

4001-4500 48,297,600 28,304,400 19,813,200 21,228,000 1001-1500 16,848,000 

4501-5000 55,036,800 31,449,600 22,014,000 23,587,200 1501-2000 21,340,800 

5001-10000 61,776,000 53,463,600 37,424,400 39,312,000 2000-2500 26,956,800 

10001-13000 71,884,800 62,899,200 44,029,200 47,174,400 2501-3000 33,696,000 

13000-15000 83,116,800 73,905,600 51,734,400 55,036,800 3001-3500 38,184,000 

15001-20000 94,348,800 105,355,200 73,748,400 78,624,000 3501-4000 43,804,800 

20001-26000 108,950,400 117,873,600 82,555,200 89,630,400 4001-5000  48,297,600 
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ریال به ازای هیر بازدیید   000/600/1ل عدم اجرای طرح صورت پذیرد مبلمبار به دلییکچنانچه تعداد بازدیدها بیشتر از  

 . اضافه تر دریافت خواهد شد

 رایگان .و دببتان آموزش های آتش نشانی مهدكودک  -1

 . یالر 000/000/44 دوستاره ریال. 000/500/22كشور: ت، ستاره جهت پرسنل شهرداریهای سراسر آموزش های غواصی-2

ل )الزم به ذكر است ارقام براساس مجوز دستگاههای زیربط از جمله فدراسیون مربوطه قاب ریال000/000/75سه ستاره 

 تعدیل می باشد.(

 ریال 000/000/75ریال سه ستاره  000/000/55ریال دوستاره  000/000/28غواصی متارقه: ت، ستاره . آموزشهای 3

 ریال 000/950ریال الی  000/560آموزش های امداد كوهبتان -4

صیویب شیورای   ر خصوص ساختمانهای خاص به تشخیص واحد آتش نشانی بر اساس آنالیز هزینه كارشناسیی و ت د-5

 گردد.  اسالمی شهر اعالم هزینه می
  

 

   

 ردیف

وزن خاموش 

 كننده

شارژ خاموش كننده 

 واجرت پودر()گازپودری

وزن خاموش 

 كننده 

      شارژ خاموش كننده گاز 

(co2و اجرت ) 

 140،400 كیلو گرمی 1 151،600 كیلوگرمی 1 1

 205،200 كیلوگرمی 2 245،200 كیلو گرمی 2 2

 271،200 كیلوگرمی 3 353،800 كیلو گرمی 3 3

 336،000 كیلوگرمی 4 449،200 كیلو گرمی 4 4

 421،200 كیلو گرمی 5 617،700 كیلو گرمی 6 5

 302،400 كیلو گرمی 6 1،046،400 كیلو گرمی 12 6

 748،800 كیلو گرمی 10 2،139،600 كیلو گرمی 25 7

 4،165،200 كیلو گرمی 50 8
 1،372،800 كیلو گرمی 12

 1،965،600 كیلوگرمی 30 8،002،800 كیلوگرمی 100 9

 كیلوگرمی 250 10
20،077،200 

لیتری آب و  10

 گاز
402،000 

11 - - 
لیتری آب و 50

 گاز
1،123،200 
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 مبلغ مالیات بر ازرش افزوده نیز اضافه میگردد.تبصره: به تمامی موارد فوق الذکر 

 عنوان :
 2-3تعرفه 

 مناقصه( -)مزایده بهای خدمات کارشناسی و فنی 

 

 

 

 

 

 توضیحات

 مبلم)ریال( شرح ردیف

 000/500 سناد مناقصه تا مبلم پنج میلیارد ریالتوزیع ا 1

 000/200/1 توزیع اسناد مناقصه از مبلم پنج میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال 2

 ریال 000/000/2 توزیع اسناد مناقصه از ده میلیارد ریال به باال 3

4 
درج آگهی مزایده یا مناقصه در روزنامه های كثیر االنتشار یا 

 جراید

اعالمی  ریالی عادل مبلمم

توسط اداره كل ارشاد 

 استان اصاهان

5 
ارزیابی اموال منقول و یا غیر منقول شهرداری توسط كارشناسان 

 رسمی دادگبتری

معادل مبلم ریالی اعالمی 

كارشناسان رسمی یا توسط 

كانون كارشناسان رسمی 

 دادگبتری استان اصاهان
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 2-4تعرفه 

پل دسترسی معابردر صورت احداث توسط شهرداری( هزینه)بهای خدمات کارشناسی و فنی 
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 2-5تعرفه 

 زینه تغییر نام قراردادغرفه های میدان میوه و تره بار()هبهای خدمات کارشناسی و فنی 

 12× قیمت پایه × متراژ 

 

: تغییر نام پا از معرفی اتحادیه صنف میدان میوه و تره بار و تایید صالحیت از طرف  1تبصره 

 شود. اتحادیه جهت خریدارو موافقت شهردار پرداخت هزینه انجام می

دین میوه و تره بار بدون اجازه از شهرداری حق واگذاری به غیر را : بهره برداران از میا 2تبصره 

 نخواهند داشت.

 .باشد : منظور از قیمت پایه ، قیمت پایه  مالک محاسبه عوارض بلوار عالمه طباطبائی می 3تبصره 
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 3-1تعرفه 

  بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل و مسافر

 )هزینه صدور پروانه فعالیت و اشتغال ناوگان باری(

 نوع کاربری ناوگان ردیف
 هزینه صدور پروانه فعالیت / اشتغال ناوگان باری

  1402تعرفه سال  1401تعرفه سال 

 ریال  1.250.000 ریال  1.000.000 تن 3.5زیر  1

 ریال  1.750.000 ریال  1.400.000 تن 6تا    3.5بین  2

 ریال 2.500.000 ریال 2.000.000 تن 6ش از بی 3

 تبصره : هزینه تمدید پروانه نصف هزینه صدور آن می باشد.

 

 فعالیت و اشتغال ناوگان مبافربری(هزینه صدور پروانه )

 نوع کاربری ناوگان ردیف
 هزینه صدور پروانه فعالیت / اشتغال ناوگان مسافری

 1402تعرفه سال  1401تعرفه سال 

 ریال  1.250.000 ریال  1.000.000 نفر 15رفیت حداکثرظ 1

 ریال 2.500.000 ریال 2.000.000 نفر 26تا  16ظرفیت  2

 ریال 3.750.000 ریال 3.000.000 نفر 27ظرفیت باالی  3

 باشد. روانه نصف هزینه صدور آن میتبصره : هزینه تمدید پ      
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 3-2تعرفه 

 د پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار و مسافربهای خدمات ناشی از صدور و تمدی

 (تعرفه هزینه های خدمات  پروانه اشتغال وپروانه فعالیت تاكبیرانی در شهر زرین شهر)

   )ریال( 1402تعرفه سال  )ریال( 1401تعرفه سال  واحد عناوین خدمات  ردیف

   670,000 540,000 نفر/ پرونده مراجع ذیصالح و ... , خدمات ثبت نام ,  استعالم از تشکیل پرونده اولیههزینه  1

   750,000 600,000 نفر/ پرونده )تاکسیدار( شخص اصلی صدور اولیه پروانه اشتغال هزینه خدمات  2

   1,000,000 800,000 نفر/ پرونده )پروانه تاکسیرانی کمکی( شخص ثالث به کار اشتغال صدور اولیه پروانههزینه خدمات  3

   400,000 320,000 نفر/ پرونده )تاکسیدار( پروانه اشتغال  شخص اصلی تمدیدهزینه خدمات  4

   500,000 400,000 نفر/ پرونده )پروانه تاکسیرانی کمکی(    شخص ثالثاشتغال به کار  تمدید پروانههزینه خدمات  5

   450,000 360,000 نفر/ پرونده   صدورالمثنی پروانه اشتغال به کار هزینه خدمات  6

   630,000 510,000 نفر/ روزانه )تاکسیدار( شخص اصلی صدور اولیه پروانه  بهره برداریهزینه خدمات  7

   400,000 320,000 نفر/ روزانه )تاکسیدار( پروانه  بهره برداری شخص اصلی تمدیدهزینه خدمات  8

   450,000 360,000 نفر / خودرو  ار()تاکسید  صدورالمثنی پروانه بهره برداری هزینه خدمات  9

 650 550 نفر / خودرو  )مالک(هزینه عضویت بهره برداری تاکسی شهری جهت شخص اصلی  10

 650 550 نفر / خودرو  )کمکی(هزینه عضویت بهره برداری تاکسی شهری جهت شخص ثالث  11

12 
 وط تاکسیرانی و مینی بوسرانیتاکسی طرح توسعه در خط صدور اولیه پروانه بهره برداریهزینه 

 شهرستان 
 96,000,000 76,800,000 نفر / خودرو 

 دو سال  می باشد . مدت اعتبار پروانه اشتغال و پروانه بهره برداری شخص اصلی )مالک(  و شخص ثالث )کمکی (

 پس از ثبت نام قابل برگشت نخواهد بود .حمل و نقل هزینه های واریز شده بحساب سازمان 

 مدت اعتبار درج شده در پروانه تاکسیرانی المثنی  مطابق با مدت باقیمانده از اعتبار پروانه تاکسیرانی اصلی می باشد .
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 بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار و مسافر - 3-3تعرفه 
 )وانت بار ، تاكبی تلانی ، مینی بوس ، سرویا مدارس ( مل و نقل بار و مبافر دورن شهریتعرفه هزینه های خدمات  پروانه فعالیت وسیله نقلیه ح

 )ریال( 1402تعرفه سال  )ریال( 1401تعرفه سال  واحد عناوین خدمات  ردیف

 670,000 540,000 هر خودرو/ پرونده , خدمات ثبت نام ,  استعالم از مراجع ذیصالح و ... تشکیل پرونده اولیههزینه  1

 1,275,000 1,020,000 هر خودرو/ پرونده ( وسیله نقلیه) تاکسی تلفنی و سرویس مدارس,حمل اموات صدور اولیه پروانه فعالیتهزینه خدمات  2

 780,000 630,000 هر خودرو/ پرونده (2وسیله نقلیه)موضوع بند  تمدید پروانه فعالیتهزینه خدمات  3

 780,000 630,000 هر خودرو/ پرونده وسیله نقلیه تعویض پروانه فعالیتیا و  صدور  المثنیهزینه خدمات  4

 1,120,000 900,000 هر خودرو/ماهیانه شخص اصلی بهره برداری پروانه مینی بوسهزینه عوارض حق   5

 630,000 500,000 هر خودرو/ پرونده هزینه خدمات ثبت نام اولیه و تشکیل پرونده ناوگان بار درون شهری  6

 500,000 400,000 هر خودرو/ پرونده هزینه خدمات تمدید ثبت نام ناوگان بار درون شهری 7

 1,250,000 1,000,000 هرنفر هزینه خدمات آموزش رانندگان بار درون شهری 8

 گردد./ از قیمت محاسبه شده کسر می %5درو مقدار شود که به ازاء هرسال استهالک خو قیمت صفر خودرو درنظر گرفته می %2هزینه نقل و انتقال تاکسی به میزان  9

 باشد. مدت اعتبار درج شده در پروانه فعالیت المثنی مطابق با مدت باقی مانده از اعتبار پروانه اصلی می

 باشند. پس از ثبت نام قابل برگشت نمیحمل و نقل هزینه های واریز شده به حساب سازمان 
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                                                      شهر زرين ی اسالمیئیس شورار                                                                                               شهردار زرين شهر                       

 
 

 

 

 3-4تعرفه

 ز صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار و مسافربهای خدمات ناشی ا

 (تعرفه هزینه های خدمات  پروانه نمایندگی شركتهای حمل و نقل بار و مبافر دورن شهری و حومه شهر زرین شهر)

 

 )ریال( 1402تعرفه سال  ) ریال( 1401سالتعرفه  واحد عناوین خدمات ردیف
 

 5,400,000 4,320,000 یک نوبت ..صولی و.ا, خدمات ثبت نام ,  استعالم از مراجع ذیصالح , صدور موافقت نامه  لیهتشکیل پرونده اوهزینه  1
 

 280,000,000 228,000,000 یک نوبت شرکتهای سرویس مدارس )امتیاز جدید( صدور اولیه پروانه نمایندگیهزینه  2
 

3 
مل , شرکت حتاکسی تلفنی , موسسات اتومبیل کرایه  دفاتر آژانس صدور اولیه پروانه نمایندگیهزینه 

 )امتیاز جدید(متوفیات
 300,000,000 240,000,000 یک نوبت

 

 20,000,000 17,400,000 یک نوبت شرکتهای سرویس مدارس نمایندگی تمدید پروانههزینه خدمات  4
 

5 
مل ت اتومبیل کرایه, شرکت حدفاتر آژانس تاکسی تلفنی ,موسسا نمایندگی تمدید پروانههزینه خدمات 

 متوفیات
 20,000,000 17,400,000 یک نوبت

 

 870,000,000 696,000,000 یک نوبت شرکت تاکسی بیسیم)امتیاز جدید( صدور اولیه پروانه نمایندگیهزینه  6
 

 3,600,000 2,880,000 وبتیک ن دفاتر آژانس تاکسی تلفنی و شرکتهای سرویس مدارس مباشرت تمدید پروانه و صدورهزینه خدمات  7
 

 یکسال می باشد .حمل و نقل مدت اعتبار تمامی پروانه نمایندگی صادره از سوی سازمان 
 

 پس از ثبت نام قابل برگشت نخواهد بود .حمل و نقل  هزینه های واریز شده به حساب سازمان 

 رداخت مینماید.پآن را خریدار   %40آن را فروشنده و  %60کتهای سرویس مدارس و دفاتر تاکسی تلفنی به صورت یک امتیاز کامل اخذ میگردد که هزینه صدور موافقت نامه اصولی جهت نقل و انتقال پروانه نمایندگی شر



 

 

  

 

 علی سلیمیان                                                                            حسین اسماعیلی احمدی             

                                                      شهر زرين رئیس شورای اسالمی                                                                  شهردار زرين شهر                   

 

 

 

 عنوان :

 

 5-1تعرفه 

 بهای خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی
  سب، و موتور سیکلتسنگین، )پاركینگهای رو باز و سر پوشیده خودروهای 

 شهرداری زرین شهر(

 

 

 

 

 شرح محاسبه

 هزینه 

 بهای خدمات

 پارکینگ سبک روبـاز 

 ریال 000/20خودروهای سب، برای ساعت اول  –الف 

 ریال 000/10خودروهای سب، برای ساعتهای بعدی به ازای هر ساعت اضافی  –ب 

 ریال000/10موتور سیکلت برای ساعت اول  –ج 

 ریال 000/4ی بعدی به ازای هر ساعت اضافی موتور سیکلت برای ساعتها –د 

 سرپوشیدهسبک پارکینگ 

 ریال 000/25خودروهای سب، برای ساعت اول  –الف 

 ریال 000/12خودروهای سب، برای ساعتهای بعدی به ازای هر ساعت اضافی  –ب 

 ریال 000/12موتور سیکلت برای ساعت اول  –ج 

 ریال 000/6ای هر ساعت اضافی موتور سیکلت برای ساعتهای بعدی به از –د 

 سنگین روبازپارکینگ 

 ریال 000/150ساعت اول  24وسائط نقلیه سنگین برای ورود تا  –الف 

 ریال 000/8هر ساعت اضافی  وسائط نقلیه سنگین برای ساعتهای بعدی به ازای–د

 ریال 000/150ساعت توقف اضافی  24هر نقلیه برای وسائط  –ج 

 ریال 000/30ه ازای هر متر مربع انبار روزانه ب هزینه انبارداری 

بهای خدمات 

سب، پاركینگ 

بصورت سالیانه و 

 ماهیانه

ریال و  000/300/4به ازای توقف مداوم هر دستگاه خودوری سب، ماهیانه مبلم 

 ریال 000/000/50سالیانه مبلم 

ال و ری 000/500/2به ازای توقف مداوم هر دستگاه موتورسیکلت ماهیانه مبلم 

 ریال 000/000/25سالیانه مبلم 

 



 

 

  

 

 لی سلیمیانع                                                                            حسین اسماعیلی احمدی             

                                                      شهر زرين ئیس شورای اسالمیر                                                                  شهردار زرين شهر                   

 

 

 

 عنوان :

 5-2تعرفه 

)موضو   در هر شبانه روز  وسائط نقلیه در پاركینگهای شهرداریتوقف 

 هی( 58374ت /140459مصوبه شماره 

 

 

شرح 

 محاسبه

 

 نو  وسیله
توقاگاه درجه 

 ی، )ریال(

توقاگاه درجه 

 دو )ریال(

توقاگاه درجه 

 سه )ریال(

 000/4 500/6 000/10 ور سیکلتموت انوا 

از قبیل  سب، وسایل نقلیه

 سواری ، وانت و ون
000/55 000/40 000/20 

از سنگین نیمه  وسایل نقلیه

 قبیل مینی بوس و كامیونت
000/65 000/50 000/30 

 
از قبیل سنگین  وسایل نقلیه

 اتوبوس و كامیون
000/110 000/90 000/60 
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 عنوان :
 نقل وسائط نقلیه به ازای هر دستگاه  هزینه حمل و

 هی( 58374ت /140459)موضو  مصوبه شماره 

 

شرح 

 محاسبه

 

 نو  وسیله
هزینه حمل 

 و نقل )ریال(
 توضیحات

 000/108 انوا  موتور سیکلت

در معابر برون شیهری و بزرگراههیای شیهری بیه ازای هیر      

ل كیلومتر مبافت اضافی بیش از ده كیلومتر برای حمل و نق

 ریال افزایش می یابد. 500/3هر دستگاه 

وسایل نقلیه سب، از قبیل 

سواری ، وانت و ون كه با 

 وانت حمل میگردند

000/800 

در معابر برون شیهری و بزرگراههیای شیهری بیه ازای هیر      

كیلومتر مبافت اضافی بیش از ده كیلومتر برای حمل و نقل 

 ریال افزایش می یابد. 500/7هر دستگاه 

ایل نقلیه سب، از قبیل وس

سواری ، وانت و ون كه با 

 كامیونت حمل میگردند

000/950 

در معابر برون شیهری و بزرگراههیای شیهری بیه ازای هیر      

كیلومتر مبافت اضافی بیش از ده كیلومتر برای حمل و نقل 

 ریال افزایش می یابد. 000/9هر دستگاه 

وسایل نقلیه نیمه سنگین از 

 كامیونتقبیل مینی بوس و 
000/200/1 

شده حمل و نقل وسایل نقلیه نیمه سنگین  هزینه تعیین -الف

 ، برای حالت یدک كشی می باشد.

سیله نقلیه توسیط خودروهیای موضیو     ودر صورتیکه  -ب

 000/700/1تصویب نامه فوق الذكر حمل شودتعرفه آن  3بند

 ریال خواهد بود.

ه ازای هیر  ر معابر برون شهری و بزرگراههای شهری بد -ج

كیلومتر مبافت اضافی بیش از ده كیلومتر برای حمل و نقل 

 ریال افزایش می یابد. 000/10هر دستگاه 

وسایل نقلیه سنگین از قبیل 

 اتوبوس و كامیون
000/700/1 

شده حمل و نقل وسیایل نقلییه سینگین ،     هزینه تعیین -الف

 برای حالت یدک كشی می باشد.

یه توسیط خودروهیای موضیو     ه نقلدر صورتیکه وسیل -ب

 000/000/2تصویب نامه فوق الذكر حمل شیودتعرفه آن   3بند

 ریال خواهد بود.

در معابر برون شیهری و بزرگراههیای شیهری بیه ازای هیر      

كیلومتر مبافت اضافی بیش از ده كیلومتر برای حمل و نقل 

 ریال افزایش می یابد. 000/15هر دستگاه 
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 6-1تعرفه 

 دمات ورود ماشین آالت حمل و نقل به پایانه ها و میادینبهای خ

)شهرک حمل و نقل بار زرین شهر(
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 بهای خدمات آرامستان-  7-1تعرفه  نوان :ع

 توضیحات 

 هزینه به ریال شیرح ردیف

1 
 دفن عضو +سنگ و محوطه سازی

 تکاین–تدفین  –غبل 
 رایگان

2 
 اموات زیر ی، سال

 تکاین+سنگ و محوطه سازی–تدفین  –غبل 
 رایگان

3 
 اموات از ی، سال به باال

 كان و دفن –غبل 
 ریال 000/000/23

 ریال000/000/28 تهیه سنگ قبر و نصب )ببتن قبر( و محوطه سازی از یکبال به باال 4

 ریال 000/500/1 ساعت 24نگهداری از اجباد در سردخانه تا  5

 ریال 000/750 هزینه كاور حمل جبد 6

 ریال 000/000/120 پیش فروش و فروش قبر در قطعات دو بر و بر 7

 ریال 000/000/70 پیش فروش محل قبر در قطعات 7

 ریال 000/000/40 پیش فروش طبقه زیرین قبر در قبور دو طبقه 8

 ریال 000/000/50 پیش فروش طبقه باالیی قبر در قبور دو طبقه 9

 ریال 000/000/20 محل قبر جهت خاكبپاری 10

 ریال 000/500/1 كرایه آمبوالنا برای تشییع اموات داخل شهر 11

 كیلومتر 100كرایه آمبوالنا برای حمل اجباد به خارج شهر تا  12
 هر كیلومتر

 ریال 000/50

 كیلومتر به باال 100كرایه آمبوالنا برای حمل اجباد به خارج شهر مازاد بر  13
 هر كیلومتر

 ریال 000/60

 ریال 000/250 توقف آمبوالنا برای هر ساعت اضافه سرویا 14

15 
شبتشو و كان اموات متارقه جهت حمل به محل سکونت خود باالی ی، 

 سال
 ریال 000/000/4

 000/800/1 هزینه قرائت نماز تلقین 16

 000/600 سنگ الحد هر عدد 17

 000/65 20*30سیمانی  بلوک 18

19 
 برگزاری مراسمات ترحیم در محل سالن گلبتان زهرابهای خدمات 

 به ازای هر مراسم
000/000/5 

موات بالصاحب ویا تحت پوشش بهزیبتی و كمیته امداد با معرفی اداره مربوطیه در  كان و دفن ا -1تبصره 
 قطعات عمومی به صورت رایگان می باشد.

 وش و رزرو قبر صرفاً جهت همبر متوفی انجام می شود.پیش فر -2تبصره 
فروش مبلم دریافتی صرفاَ جهت رزرو محل قبر می باشید و در زمیان دفین كلییه      در قبور پیش - 3تبصره 

 هزینه ها اعم از سنگ قبر و تغبیل ، تدفین و هزینه های جانبی به روز محاسبه و وصول می گردد.



 

 

  

 

 لی سلیمیانع                                                                            حسین اسماعیلی احمدی             
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 8-1تعرفه  عنوان :

 ماشین آالت و تجهیزات شهرداری بهای خدمات

 

 

شرح 

 محاسبه

بهای 

 خدمات

 نو  خودرو ردیف
كرایه هر سرویا 

 )متارقه(
 كرایه هر ساعت )متارقه(

 ریال 000/000/5 ----- باالبر  1

 ریال 000/000/4 ----- تراكتور بیل دار  2

 ریال 000/500/5 ----- بیل مکانیکی  3

 ریال 000/000/4 ----- بیل بکهو 4

 ریال 000/500/5 ----- لودر  5

 ریال 000/500/5 ----- گریدر 6

 ریال 000/000/5 ----- جرثقیل  7

 ----- ریال 000/500/2 كامیون كمپرسی خاور  8
 ----- ریال 000/500/3 كامیون تانکررنو آب 9

 ----- ریال 000/000/6 كامیون تانکربنز آب  10 

 ----- ریال 000/500/2 ی ایبوزو كمپرس 11

 ----- ریال 000/500/3 كامیون كمپرسی  12

 ----- ریال 000/200/3 ایبوزو حمل زباله 13
 ریال 000/000/5 ریال 000/000/5 مینی لودر 14

 ریال 000/000/2 ریال 000/000/2 غلط، 15

 ریال 000/500/4 ----- لیاتراک 16

 الری 000/000/9 ----- جاروب 17

 ----- ریال 000/500/2 911بادسان حمل آب و بنز  18

  توضیحات :

: بهای خدمات فوق جهت خیدمات داخیل شیهر میباشید در صیورتی كیه در خیارج        1تبصره  

ریال اضافه  000/200شهرهای مجاور باشد مبافت حركت از مبدا تا مقصد به ازای هركیلومتر 

 گیرد. و مورد محاسبه قرار می
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 9-1تعرفه  عنوان :

 بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری
 ی(نصب پالكارد و آگهی تبلیغات)

 

 

 شرح محاسبه

 بهای خدمات

 معادله محاسبه: به شرح جدول زیر می باشد

 نحوه محاسبه نو  درخواست  ردیف 

 متراژ كل پالكارد× A پالكارد )هاتگی ( 1

 سطح تبلیممتراژ كل × A 4/2 خودروها )هاتگی( 2

% كل قرارداد منعقده بین موسبه تبلیغاتی با متقاضی  12 آگهی تبلیغاتی  3

 آگهی تبلیغات

 سطح تبلیغاتمتراژ × A سایر آگهی های )هاتگی( 4

توضیحات 

 محاسبات 

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده و حیریم شیهر موظیف بیه پرداخیت بهیای        -1

 در موقع انجام تبلیم مربوطه به حباب شهرداری می باشند. خدمات این تعرفه

 حداقل متراژ مورد محاسبه در این تعرفه ی، مترمربع خواهد بود. -2

در موقع نصب هرگونه تبلیغات بایبتی ضوابط ایمنی و ترافیکی رعایت گردد. ضمناً تبلیغیات   -3

 منصوبه نبایبتی جلوی دید سایر واحدهای صنای و خدماتی را بگیرد.

كلیه هزینه های تهیه و نصب و لوازم جانبی تبلیغات به مانند برق ، چراغ هشداردهنده و غیر  -4

 بعهده متقاضی می باشد.

 متر پهنا بیشتر باشد. 5متر ارتاا  و  3حداكثر ابعاد تبلیغات نبایبتی از  -5

 مراحل انجام این تعرفه با روابط عمومی شهرداری و هماهنگی با معاونیت اجراییی و خیدمات    -6

 شهری خواهد بود.

  * متراژ سطح تبلیغات Aدیوارنویبی  -7

 ریال می باشد. 000/460مبلم  Aمنظور از  -8

 000/280تابلوهای چهار وجهی روزانه  -9
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 10-1تعرفه 

 بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر

 ترمربع(رمه -)هزینه های ترمیم و خبارت ترانشه در محدوده و حریم شهر

 ریال 000/450/5 هزینه ی ترمیم ترانشه و آساالت در كوچه 

 ریال 000/250/6 هزینه ی ترمیم ترانشه و آساالت در خیابان 

 ریال 000/900/3 هزینه ی ترمیم بلوک فرش 

 ریال 000/940/1 هزینه ی ترمیم ترانشه خاكی 

 باشد. سال می 4خبارت روكش آساالت معابری  كه عمر آن كمتر از 

 طول(×عرض×قیمت تمام شده=)قیمت هر متر مربع 
 ریال 000/540/2

 000/840/5 هزینه خبارت تخریب و اجرای بلوک فرش با عمر زیر ی، سال

 

دسیتگاههای اجراییی ، مهندسیان مشیاور و     جهت ضمنا  .مبلم یاد شده در زمان اخذ مجوز حااری قابل وصول می باشد

 د.ی سازمان برنامه و بودجه كشور جهت ترمیم و بازسازی محاسبه انجام پذیرپیمانکاران براساس فهرست بها

: قبل از هرگونه اخذ مجوز حااری در خصوص طول عمر آساالت از معاونت محتیرم عمیران اسیتعالم گرفتیه      1 تبصره

 شود.

نجیاه درصید محاسیبه    هایی كه عمر آساالت آنها باالی پنج سال است با تایید معاونت محترم عمران پ :كوچه 2تبصره

 گردد.انجام 
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 10-2تعرفه 

 بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر

 رمتر مربع(ه -)هزینه های خبارت ترانشه در محدوده و حریم شهرجهت اشخاص حقوقی

 ریال 000/800/1 ترانشه و آساالت در كوچه  خبارتهزینه ی 

 ریال 000/100/2 شه و آساالت در خیابان تران خبارتهزینه ی 

 ریال 000/300/1 بلوک فرش  خبارتهزینه ی 

 ریال 000/700 ترانشه خاكی  خبارتهزینه ی 

 سال می باشد. 4خبارت ترمیم روكش آساالت معابری  كه عمر آن كمتر از 

 طول(×عرض×قیمت تمام شده=)قیمت هر متر مربع 

 الیر 000/540/2

 

دسیتگاههای اجراییی ، مهندسیان مشیاور و     جهت ه در زمان اخذ مجوز حااری قابل وصول می باشد ضمنا لم یاد شدامب

د و پیذیر  میی   پیمانکاران براساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه كشور جهت ترمیم و بازسازی محاسبه انجام

 بابت خبارت ترانشه بر اساس قیمتهای فوق الذكر محاسبه انجام می گردد.

: قبل از هرگونه اخذ مجوز حااری در خصوص طول عمر آساالت از معاونت محتیرم عمیران اسیتعالم گرفتیه      1 صرهتب

 شود.می
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 عنوان :
 11-1تعرفه 

 بهای خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی

1 
ی معابر در بهای خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن ساز

 زمان عملیات كارگاهی

نیم درصد عوارض به روز صدور پروانه 

 ساختمانی
2 

3 

 

مقررات ملی ساختمان )الزامات ترافیکی( و پا از ارائه طرح  23این عنوان عوارض براساس ضوابط مبحث 

 ایمنی عملیات ساختمانی قابل وصول می باشد.
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 عنوان :
 13-1فه تعر

 بهای خدمات مهاجرین و اتباع خارجی

 دارای كارت یا گذرنامه بهای خدمات اتبا  خارجی 1

 

 

 

براساس دستورالعمل و بخشنامه های 

ابالغی از سوی وزارت كشور و اداره كل 

 امور اتبا  و مهاجرین خارجی وزارت كشور
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 عنوان :
 14-1تعرفه 

 حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانیبهای خدمات 

1 
هزینه ناشی از حمل و نقل اثاثیه و وسایل مربوطه به انبار 

 شهرداری )مصالح و تجهیزات ساختمانی(

 ریال 000/200/1حداقل 

 ریال 000/600/3حداكثر 

2 
بهای خدمات ناشی از نگهداری وسایل جمع آوری شده در 

رداری )انبارداری مصالح و تجهیزات ساتمانی( برای انبار شه

 هر شبانه روز

 ریال 000/60حداقل 

 ریال 000/250حداكثر 

 

 

 

 

 

قانون شهرداریها جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، مودیان متخلف مشمول  100در اجرای ماده 

 پرداخت این عنوان می گردند.
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 14-2تعرفه

 مات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانیبهای خد 

 هزینه تخلیه نخاله های ساختمانی در محل دفن( )

 به ازای هر سرویا ریال 000/85 وانت و تراكتور

 به ازای هر سرویا 000/250 كامیونت ت، محور

 به ازای هر سرویا ریال 000/340 كامیونت دو محور به باال

یمانکاران كه حجم باالیی نخاله دارند ، ضمن ثبت درخواست نببت به انعقاد : در خصوص شركتها و پ تبصره

 قرارداد اقدام گردد.
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 عنوان :
 15-1تعرفه 

 بهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی
 زرین شهر( فرهنگبرای شهرداری )

 

 شرح محاسبه

 هزینه

 بهای خدمات

 ریال 000/150ال(هر جلبه كالس خیاطی )ژرون -1

ریال و مطقع ابتدایی و پایین تر  000/130كامپیوتر هر جلبه برای بزرگباالن  -2

 ریال  000/80

 ریال  000/120نقاشی و طراحی پیشرفته هر جلبه  -3

 ریال  000/350خط تحریری ماهیانه  -4

 یال ر 000/550ریال الی  000/350سال ماهیانه  18الی  4زبان انگلیبی از مطقع سنی  -5

 ریال  000/120كیف دوزی هر جلبه  -6

 قاشی روی پارچه و ...(ن-میوه آرایی–كالسهای هنری )نقاشی روی شیشه  -7

 ریال 000/550ریال الی  000/400ماهیانه         

 ریال  000/000/1الی  000/550ریاضی و  فیزی، هر جلبه از  -8

  ریال 000/000/3سالن آمای تئاتر هر ساعت  -9

ریال الی  000/210آموزشی و هنری به نو  فعالیت هر جلبه برگزاری كالسهای  -10

 ریال 000/460

 

 

: نو  فعالیت و كالسهای فرهنگبرا و شهریه ماهیانه و ثبت نیام و انتخیاب میدرس     1تبصره  توضیحات :

 توسط شهرداری مشخص و اعالم می گردد.

 باشد. سهم مدرس می %60سهم شهرداری و  %40: از شهریه اخذ شده  2تبصره 

شهریه سهم مدرس پا از ارائه مااصا حباب ادارات مربوطه قابل پرداخت  %60:  3تبصره 

 می باشد.

: مدرس موظف است مجوز ادارات مربوطه را جهت تدریا اخذ و بیه شیهرداری    4تبصره 

 ارائه نماید.
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 15-2تعرفه  عنوان :

 زشی و خدماتیتفریحی، فرهنگی، وربهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، 

 زرین شهر ( دام گاهكشتار )

 هزینه شرح ردیف  

 ریال  000/336 كشتار دام سب، )هر رأس (  1

  ریال000/860/3 كشتار دام سنگین )هر رأس(   2

        ریال      000/860/3                      كشتار شتر )هر نار(  3

 ریال 000/360/1 كشتار شترمرغ به ازای هر قطعه 4

هزینه  تعمیرات و نگهداری تجهییزات خیط    5

 كشتار دام سب،  و سنگین به ازای هر رأس

 % سالخی 16

 از هزینه عملیات سالخی

 ریال000/250 شبت و شوی موتورسیکلت )كارواش ( 6

 ریال 000/850 شبت و شوی سواری و وانت )كارواش ( 7

 ریال  000/700/1 شبت و شوی كامیونت و خاور )كارواش( 8

 ریال 000/500/2 شبت و شوی كامیون سنگین )كارواش ( 9

 ریال  000/700/1 هزینه بدون استخوان كردن های شخصی 10

توضیحات 

 محاسبات :

منظور از دام سبی، ، گوسانید ، بیز ، میش و غییره و منظور از دام سنگین گیاو ، گیاو   -1

 میش و  غیره می باشد.

الخهییا  از س( 5)ردییف   اری تجهیییزات خیط هیای كشتییار    تعمییرات و نگهیید  ه نهزی -2

 گردد.  دریافیت  می

وانت هایی كه به صورت مبتمرو مداوم نبیبت بیه حمیل دام بیه كشیتارگاه اقیدام        -3

 در مبالم فوق می گردند. كاهش%  50مشمول ول كشتارگاه ئد مبی، پا از تایمیکنند

ریال از نرخ تعرفیه   000/600/1 چنانچه كشتارگاه هزارالی را خریداری نماید، مبلم تبصره: -4

 ردیف دو جدول فوق كبر می گردد.
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 عنوان :
 15-3تعرفه 

 تفریحی، فرهنگی، ورزشی و خدماتیبهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، 

 مع آوری االیش خوراكی و غیرخوراكی دام(ج -كشتارگاه دام )

 

 

 شرح محاسبه

 بهای خدمات

 مبلم شرح ردیف

 ریال 000/10 جمع آوری هر سری آالیش غیر خوراكی دام سب،به ازای  1

 ریال 000/85 به ازای جمع آوری هر سری آالیش غیر خوراكی دام سنگین 2

 ریال 000/10 به ازای جمع آوری هر سری آالیش خوراكی دام سب، 3

 ریال 000/85 به ازای جمع آوری هر سری آالیش خوراكی دام سنگین 4

 ریال 000/140 ر مجوزهای قرنطینه ای سازمان دامپزشکیبابت صدو 5

 رایگان ساعت 15بهای خدمات نگهداری الشه های گوشت در پیش سرد تا  6

7 
بهای خدمات نگهداری الشه های گوشت در پیش سرد مازاد بر  

 ساعت برای هر الشه ساعت دام سنگین 15
 ریال 000/85

8 
شت در پیش سرد مازاد بر  بهای خدمات نگهداری الشه های گو

 ساعت برای هر الشه ساعت دام سب، 15
 ریال 000/20

توضیحات 

 محاسبات

 

منظور از دام سبی، ، گوسانید ، بیز ، میش و غییره و منظور از دام سنگین گیاو ، گاو 

 میش و  غیره می باشد.
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 15-4تعرفه 

 هنگی، ورزشی و خدماتیتفریحی، فربهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، 

 )استخر و سالن ورزشی جهان پهلوان تختی( 

 مبلم )ریال( شرح ردیف

  000/650   بهای هر برگ بلیط استخر تختی 1

 000/000/58 بهای ی، سانا كامل استخرتختی 2

 000/250/1 بهای هر سانا سالن ورزشی تختی 3

 توضیحات

 

 عت و پانزده دقیقه می باشد.حداكثر ی، سا مدت زمان هر سانا استخر -1

 ر ی، و نیم ساعت می باشد.ثداكحمدت زمان هر سانا سالن ورزشی  -2
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 15-5تعرفه  عنوان :

 تفریحی، فرهنگی، ورزشی و خدماتیبهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، 
 و نمایشگاه ها(بازار روز  )

 

 

 

شرح 

 محاسبه 

بهای 

 خدمات

  

 نحوه محاسبه عنوان ردیف

 

 ریال 000/300هر فروشنده روزانه  بازار روز 1

2 
بازارچه ها و نمایشگاه های 

 موقت و مشاغل خانگی

براساس قیمت كارشناسی و با انعقاد 

قرادرداد به صورت روزانه، هاتگی و 

 ماهیانه دریافت می گردد.

 

توضیحات 

 محاسبه

شیهرداری  ای و نمایشیگاه هی  كلیه اشخاص كه بیه نیوعی در بازارهیای روز     -1

فعالیت می نمایند، موظف به واریز مبلم بهای این تعرفه به حبیاب شیهرداری   

 خواهند بود.

متر مربع خواهید بیود و    تعرفه بازار روز ششمحاسبه  مبنای حداكثر متراژ -2

 گردد. به مبلم اضافه می%25به ازای هری، متر مربع  آنمازاد بر 

ازارچه ها و نمایشیگاه هیا و تعییین    قد قراردادهای واگذاری غرف بنحوه ع -3

قانون بهبود مبتمر محیط كبیب   16اجاره بها بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 

 و كار می باشد. 

واریز بهای این تعرفه میانع از دریافیت سیایر عیوارض قیانونی شیهرداری        -4

 نخواهد بود.

ینیه  در واگذاری محل به غیر بدون اجازه شهرداری ضمن ابطیال مجیوز هز   -5

 پرداختی غیر قابل استرداد می باشد.
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 15-6تعرفه عنوان :

 تفریحی، فرهنگی، ورزشی و خدماتیبهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، 
 هزینه انبارداری ترمینال مبافربری()

 

 

 

 شرح محاسبه 

 بهای خدمات

 معادله محاسبه :  

A                                     5 ×بارمتراژ ان 

 

 

 

 توضیحات

 

كلیه دفاترو شركتهای مبافربری موجود در ترمینیال كیه دارای انبیار     -1

توشه مبافر می باشند ، موظف به واریز تعرفه فوق بصورت ساالنه به 

 حباب شهرداری می باشند.

دریافت این تعرفه مانع از دریافت سیایر عیوارض قیانونی شیهرداری      -2

 نخواهد بود.

 ریال می باشد. 000/500مبلم  Aمنظور از  -3
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 15-7تعرفه 

 تفریحی، فرهنگی، ورزشی و خدماتیبهای خدمات استفاده از مراکز رفاهی، 
 )بهای آب فضای سبز تحویلی توسط شبکه آبرسانی شهرداری(

 نحوه محاسبه شرح

بهای آب مصرفی فضای سبز توسط اشخاص 

حقیقی و حقوقی )درصورت رعایت الگوی 

 مصرف(

 ی هزار ریالهر متر مکعب س

 ریال( 000/30)

 

 تبصره :

الگوی مصرف مشخص شده توسط معاونت خدمات شهری شیهرداری بیازای    .در صورت مصرف مازاد بر1

 گردد.می ، ی، درصد به قیمت فوق اضافه متر مکعب مصرف مازادهری، 

... تعییین و  وسیال  فصیول   ،اشخاص بر اساس متراژ فضای سبز ، نو  فضای سیبز  از ی،  .الگوی مصرف هر2

  اعالم می گردد.


