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: ـ عوارض1

عبارت است از مبلغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و پس 

وصول می گردد. عوارض بوسیله مأمور از آگهی عمومی و رعایت مقررات مربوطه توسط شهرداری 

 شخیص و مأمور وصول، وصول می گرددت

 ـ مأمور تشخیص:2

آیین  3فردی است که به نمایندگی از شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده 

ا و تشخیص نامه مالی شهرداری عهده دار تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمده

بدهی مؤدی به صورت کتبی می باشد.

 ـ مأمور وصول:3

قانون شهرداریها به نام مأمور وصول  75مأمور مخصوصی است که از طرف شهرداری با توجه به ماده 

 تعیین می شود.
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 مالک عمل ارزش منطقه ای دارايی مبنای محاسبات تعرفه عوارض خواهد بود. -1ماده 

 ه های بکار برده شده در اين تعرفه:ژتعاريف برخی از وا -2ماده 

کاربری مسکونی: عبارت است از کلیه ساختمان هايی که برای سکونت افراد يا خانواده ساخته می شود و شامل -1

 اتاق،آشپزخانه و سرويس های الزم باشد.

پوشش قانون نظام صنفی يا قانون کاربری تجاری: عبارت است از کلیه ساختمان هايی که واحدهای صنفی تحت  -2

 تجارت در آن فعالیت نمايد.

 تبصره: ادارات و سازمان های دولتی که با اصول بازرگانی اداره می شوند مالیات پرداز باشند تجارت محسوب می گردد.

زی و ساير واحد صنعتی: عبارت است از کلیه ساختمان هايی که واحدهای صنعتی که از صنايع و معادن، جهادکشاور -3

 ادارات مشابه مجوز دريافت نموده يا بايد دريافت نمايند.

واحد اداری: عبارت است از کلیه ساختمان های دولتی و نهاد های اسالمی و نیز ساختمان هايی که مشمول تعريف  -4

 نباشد در رديف واحد اداری قرار می گیرد. 3و 2و1های  بند

قانون مالیاتهای  64زش معامالتی ساختمان که توسط کمیسیون موضوع ماده ارزش معامالتی ساختمان: آخرين ار  -5

 ( به صورت اختصار نمايش داده شده است.Kمستقیم تصويب و ابالغ گرديده و با حرف )

پارکینگ تجاری: به کاربری هايی اطالق می گردد که حداقل پنجاه درصد مساحت کل ساختمان بعنوان پارکینگ و  -6

 تجاری مورد بهره برداری قرار می گردد./ مابقی به صورت
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 باسمه تعالی

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 با سالم و احترام

با استفاده از فضاي عمومي معابر بهه عنهوان  متصديان خريد وفروشنظر به اينكه در فصل برداشت انار و پسته         

شهود، هزينهه ، هزينه رفت و روب و حمهل زباههه بهه شهررداري لحميهل ميدپو موقت اين محصوالت و پس از حمل

ريهال  300000و هر نيسان پسهته مبلهغ ريال  300000 كاميون وكاميونت انار مبلغخدمات از خريداران به ازاي هر 

 لوسط شررداري وصول گردد.

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه

 
 غالمرضا حراث                 علی محمدشاهی          هادی واحدی                    عباس کبوتری                       محمداسماعیل دهقان بردبار      

عضو شورا                               عضو شورا            عضو شورا                         نائب رئیس شورا                رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه
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 باسمه تعالی

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 با سالم و احترام

وسايلي كه لوسط نيروي انتظامي منتقل و نگرهداري فگاه وسائط نقليه شررداري )براي خدمات پاركينگ و لوق        

قهانون لشهكي،ت، ويهاي  و  71مهاده  26به بنهد گردد. خواهشمند است با لوجه شرح ذيل پيشنراد مي به (شودمي

 انتخابات شوراهاي اس،مي كشور بررسي و مصوبه شوراي شرر را اب،غ فرماييد.

 ريال 20000ه بابت لوق  هر دستگاه انواع مولور سيكلت و سه چرخ به ازاي هر شبانه روز مبلغ 1

 ريالهزار  30000بيش از يك شبانه روز به ازاي هر شبانه روز مبلغ 

مبلهههغ هههه بابهههت لوقههه  انهههواع سهههواري، وانهههت دو كهههابين و لهههك كهههابين بهههه ازاي ههههر شهههبانه روز 2

 هزار ريال 165000

 ريال 50000لوق  بيش از يك شبانه روز به ازاي هر شبانه روز مبلغ 

 ريال 220000ه بابت لوق  انواع كاميون و لريلي به ازاي هر شبانه روز مبلغ 3

 ريال 60000لوق  بيش از يك شبانه روز به ازاي هر شبانه روز مبلغ 

لوسهط شهررداري قهانون شهررداري  55ه هزينه نگرداري هوازم فاسد نشدني كه بر اثهر اجهراي لبصهره يهك مهاده 4

 120000شود و نيز مصاهح ساختماني به ازاي هر شبانه روز بابت هر متر مربع حجه  نگرهداري مبلهغ آوري ميجمع

 گردد.ها وصول ميهاي حمل و ساير هزينهريال ع،وه بر هزينه

 طیبعلی خ

 شهردار اسالمیه

 

 

 

 غالمرضا حراث                 علی محمدشاهی          هادی واحدی                    عباس کبوتری                       محمداسماعیل دهقان بردبار      

عضو شورا                               عضو شورا            عضو شورا                         نائب رئیس شورا                رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه
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 باسمه تعالی

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 با سالم و احترام

مد آن جبران اين هزينه ها را نظر به اينكه هزينه لعميرات هوازم يدكي ماشين االت زياد مي باشد و درآ       

 نمايد  هذا پيشنراد مي گردد نسبت به افزايش براء خدمات ماشين آالت به شرح ذيل اقدام گردد .نمي
 مبلغ)ریال( شرح نوع وسیله ردیف

ZL50و  لودر ولوو 1
 ZL501100000و لودر کارکرد لودر ولوو 

 1200000 کارکرد گریدر به ازاء هر ساعت گریدر 2

 نیسان کمپرسی 3

 550000هر سرویس با بارگیری 

 450000 هر سرویس بدون بارگیری

 350000هر ساعت کارکرد 

4 
 کامیون

 450000 به ازاء هر ساعت کارکرد

 400000 حمل بار در صفر کیلومتر به ازاء هر سرویس

 35000 هر کیلومتربه ازاء اضافه از صفر کیلومتر 

 350000 تا فاصله دو کیلومترحمل هر سرویس مخلوط به داخل شهر 

 400000 حمل هر سرویس ماسه از محل تاسیسات شن و ماسه به داخل شهر اسالمیه

 35000 ازاء هر کیلومترحمل هر سرویس ماسه از محل تاسیسات شن و ماسه به 

 400000 کارکرد هر ساعت تراکتور  تراکتور 6

 )خاور( تانکرآب 7
 کرایه هر ساعت تانکر آب

 (داخل شهر یسرویس)

 400000 بدون آب

 600000 با آب

 تانکر آب 8
 هزار باالتر 10از  کرایه هر ساعت تانکر آب

 (داخل شهر یسرویس)

 700000 بدون آب

 950000 با آب

 600000 کارکرد به ازاء هر ساعت غلطک 9

 1200000 ساعتکارکرد به ازاء هر  مینی لودر 10

 500000 بابت اجاره به ازاء هر روز باالبر 11

 500000 کارکرد به ازاء هر ساعتcgطک کوچک غل 12

 450000 کارکرد به از هر ساعت با اپراتوراره موتوری  13

 400000 کارکرد ویبره روزانه ویبره 14

 600000 کارکرد بتونر روزانه بتونر 15

 متر باشدكيلو 5هودر، گريدر، و غلطك به محل كار )در صورلي كه مسافت آن بيش از  : نقل و انتقال1لبصره 

 هزينه يك راه بر عرده اجاره گيرنده است. حمل گردد و ( بايد لوسط ماشين مخصوص

 : شررداري حق فسخ يك طرفه هر نوع قراردادي كه بابت كاركرد ماشين آالت لنظي  مي گردد را دارد .2لبصره 
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به قيمت كار وجه آن و يا ضمانت الزم اخذ داد كاركرد ماشين االت چك ر: جرت ضمانت كار بابت هر نوع قرا 3لبصره 

 گردد.مي

 آالت بايد نقدي و بدون لأخير باشد.پرداخت مبلغ كاركرد ماشين:  4لبصره 

هاي  لوافق با نرخ به باال متر مكعب( 1000و شركت ها در حج  كار باال ) : در صورت لوافق شررداري با اشخاص 5لبصره 

 لعيين شده ب،مانع است . 

 د اضافه خواهد شد.ردرصد ارزش افزوده به مبلغ كارك9د ماشين آالت ر: بابت هزينه كارك 6لبصره

 

 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 غالمرضا حراث                 علی محمدشاهی          هادی واحدی                    عباس کبوتری                       محمداسماعیل دهقان بردبار      

 عضو شورا                               عضو شورا            عضو شورا                         نائب رئیس شورا                رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه
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 باسمه تعالی                                                                                             

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 با سالم و احترام

گردد. خواهشمند است ذيل پيشنراد ميبراي خدمات هزينه كارشناسي و بازديد كارشناسان شررداري به شرح        

قانون لشكي،ت، وياي  و انتخابات شوراهاي اس،مي كشور بررسي و مصوبه شوراي شرر  71ماده  26با لوجه به بند 

 را اب،غ فرماييد.

 

 مبلغ شرح رديف

 ریال 370 000 )بدون وسیله شهرداری( هر نوع کارشناسی در محدوده 1

 ریال 440 000 درخواست متقاضی تهیه کروکی از ملک طبق 2

 ریال 310 000 تأیید نقشه ساختمانی و غیره 3

 ریال 310 000 مشخص نمودن بر و کف محل زمین توسط شهرداری 4

 ریال 310 000 صدور هر نوع گواهی با توجه به درخواست متقاضی 5

 ریال 370 000 و خارج از حریم شهر کارشناسی در داخل حریم 6

 ریال 1000000 اداراتکارشناسی  7

 ریال 250 000 واحدهای صنفی کارشناسی آتش نشانی 8

 ریال 310 000 متر  500تهیه کروکی تا  9

 ریال 440 000 متر2000متر تا  500تهیه کروکی اؤ  10

 ریال 400000 شناسنامه ساختمانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی  11

 

 كه هر كارشناسي به مدت يك ماه اعتبار دارد. : الزم به ذكر است1لبصره

 ريال وصول خواهد شد. 100 000: بابت صدور هر گواهي وام قاهي بافي مبلغ 3لبصره

 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه

 

 

 

 

 

                                                                                   

 
 غالمرضا حراث                 علی محمدشاهی          هادی واحدی                    عباس کبوتری                       محمداسماعیل دهقان بردبار      

 عضو شورا                               عضو شورا            عضو شورا                         نائب رئیس شورا                رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه
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 باسمه تعالی

 

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 با سالم و احترام

ام،ك سطح شرر اس،ميه فاقد سند مي باشند و بعضاً شرروندان جرت لنظي  يا انتقال  برخي ازنظر به اينكه         

ها از شررداري استع،م مي نمايند و از آنجائي كه شررداري سند زمين يا باغ منزل خود مراجعه مي كنند و دفترخانه

و ماهك نسبت به ارائه  باشد1372چنانچه سال ساخت قبل از سال ناگزير است نسبت به پاسخ استع،م اقدام نمايد.

قبوض انشعابات برق و اب كه قبل از اين لاريخ باشد به شررداري ارائه نمايد هيچ وجري از ماهك اخذ نخواهد گرديد. 

 اقدام نمايد شررداري مي لواند 72وچنانچه ماهك نتواند نسبت به ارائه مشخصالي مبني بر نصب انشعاب قبل از سال

 ن مشكل شرروندان نسبت به اخذ مباهغ ذيل اقدام نمايد .به خاطر مرلفع نمود

  

پروانه  آماده سازيدرصد  40ه بابت هر استع،م از شررداري كه فاقد پروانه ساختماني مي باشد شررداري 1

 هاي ساختماني را كه صادر مي كند وصول نمايد .

 ه عوارض پذيره ساختمان وصول گردد .2

 ريال وصول گردد . 1000 000ه حق پاركينگ چنانچه فاقد پاركينگ باشد به مبلغ قطعي 3

پيگيري خواهد  100باشد پرونده از طريق كميسيون 72رت چنانچه سال ساخت بعد از سالدر غير اينصو

 شد.

 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه

 

 

 

 

 

 

 

 
 غالمرضا حراث                 علی محمدشاهی          هادی واحدی                    عباس کبوتری                       محمداسماعیل دهقان بردبار      

 عضو شورا                               عضو شورا            عضو شورا                         نائب رئیس شورا                رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه
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 باسمه تعالی

 

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 با سالم و احترام

چون شررداري همه ساهه جرت فضاي سبز و پاركراي سطح شرر هزينه زيادي متحمل مي شود كه شرروندان        

درصد عوارض نوسازي هر واحد مسكوني و يا  هذا پيشنراد مي گردد كه مقدار پنج از مزاياي آن استفاده مي نمايند،

 به فيش عوارض نوسازي اضافه و وصول گردد.فضاي سبز شرري لجاري بابت براي خدمات 

 
 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 غالمرضا حراث                 علی محمدشاهی          هادی واحدی                    عباس کبوتری                       محمداسماعیل دهقان بردبار      

 عضو شورا                               عضو شورا            عضو شورا                         نائب رئیس شورا                رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه
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 باسمه تعالی

 

 اسالمیهرياست محترم شورای اسالمی شهر 

 با سالم و احترام

با احترام، نظر به اينكه بايد نسبت به آموزش كليه شرروندان مبني بر دوره مقدمالي آلش نشاني اقدام گردد لا        

در مرحله مقدمالي و ضروري بتوانند از آن برره مند شوند، پيشنراد مي گردد مباهغ ذيل در قبال دوره آموزشي مورد 

 نياز اخذ گردد:

 مبلغ شرح رديف
 ریال 250 000 آموزش دوره مقدماتی به مدت دو ساعت 1

 ریال 370 000 آموزش دوره مقدماتی یکروزه 2

 ریال 550 000 آموزش دوره مقدماتی یک هفته ای 3

 

: كليه اصناف سطح شرر بايد دوره آموزشي فوق را طي نموده سپس نسبت به صدور مجوز جرت اخذ پروانه 1لبصره

 اقدام گردد.كسب 

 : در هنگام صدور پروانه ساختمان داخل مي،نراي ك  عرض آموزش دوره فوق اجباري است.2لبصره

 
 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 غالمرضا حراث                 علی محمدشاهی          هادی واحدی                    عباس کبوتری                       محمداسماعیل دهقان بردبار      

 عضو شورا                               عضو شورا            عضو شورا                         نائب رئیس شورا                رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه
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 باسمه تعالی

 

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 احترام با سالم و

شهرداری جهت  قانون شهرداریها کلیه خیابانها و جوی های اب متعلق به شهرداری می باشد و 96با توجه به ماده        

 همه ساله متحمل هزینه های هنگفتی می شود نگهداری 

 ریال کمتر باشد. 9 000 000ـ دریافتی از هر موتورپمپ در سال نباید از مبلغ 1

 ریال اخذ خواهد شد. 1000آب میاه بلده در سال مبلغ به ازاء هر فنجان -2

 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 غالمرضا حراث                 علی محمدشاهی          هادی واحدی                    عباس کبوتری                       محمداسماعیل دهقان بردبار      

 عضو شورا                               عضو شورا            عضو شورا                         نائب رئیس شورا                اسالمیهرئیس شورای اسالمی شهر 
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 باسمه تعالی

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 با سالم و احترام

ی فالت و غیره می شود و برای شهردارالک آستردد می نمایند و باعث استهح شهر در سط نظر به اینکه وسایط نقلیه       

هزینه زیادی دربر دارد، لذا پیشنهاد می گرددبه جهت جبران قسمتی از هزینه ها، بابت نقل و انتقال خودروهای سنگین به 

 شرح ذیل اقدام گردد:

 

 مبلغ شرح رديف

 ریال 250 000  تن 4کمتر از سیلندر با  4انواع وانت بهای خدمات ساالنه  1

 ریال300 000 تن 4سیلندر با تناژ بیشتر از  4انواع وانت بهای خدمات ساالنه  2

 ریال 400000 بهای خدمات ساالنه کامیون و کامیونت  3

 ریال 600 000 بیل مکانیک -و بولدزر بهای خدمات ساالنه لودر 4

 ریال 370 000 بهای خدمات ساالنه تراکتور 5

 ریال 400 000 مینی بوس  6

 ریال 500000 انواع اتوبوس 7

 

 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 غالمرضا حراث                 علی محمدشاهی          هادی واحدی                    عباس کبوتری                       محمداسماعیل دهقان بردبار      

 عضو شورا                               عضو شورا            عضو شورا                         نائب رئیس شورا                اسالمیهرئیس شورای اسالمی شهر 



 4158/3   شماره:

 13/09/98  تاريخ:       

 

13 
 

 

 

 

 

 اسمه تعالیب

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 با سالم و احترام

كارشان خدمالي است و از طرفي چون براي شررداري و شرروندان نظر به اينكه لاكسي للفنيرا در سطح شرر        

مزاحمترايي در خصوص پاركينگ ايجاد مي نمايند و اكثراً فاقد پاركينگ مي باشند، هذا پيشنراد مي گردد كه نسبت 

 به اخذ براي خدمات به شرح ذيل اقدام گردد:

 مبلغ شرح رديف

 ریال 310 000 های سطح شهر که پروانه بنام آنها صادر گردیده )ساالنه(هزینه بهای خدمات از کلیه تاکسی تلفنی  1

 ریال 370 000 هزینه بهای خدمات از واحدهای وانت تلفنی )ساالنه( 3

 ریال 700 000 هزینه بهای خدمات از هر واحد مینی بوس رانی )ساالنه( 4

 ریال 200 000 یک بار در سال بابت صدور کارت ویژه برای تردد تاکسی ها و مینی بوسها برای 5

 

 

 علی خطیب 

 شهردار اسالمیه
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 با سمه تعالی 

 

 شهر اسالمیه  اسالمی رياست محترم شورای 

 

 با سالم  و احترام 

قااون  هادرداري ينانا واماد احاباه هاسيد ت سن ااد در م ابوده و حارنش هادر باد هار   103در اجراي ماده  

 ذنل پنشنداد مي گردد . خناهشمنب است بررسي و مصنبد هنراي اسالمي هدر را ابالغ فرمائنب . 

گنوااد  كلنااد ورارتناوااد هااا و مدس اااد دويتااي و سااانر اهااناي حمنمااي و حماانقي  من  نااب قساال ار هاار _1

اقبامي و ست بد كارهااي ممراواي مارتسا باا احاباه ت سن ااد ماوناب احاباه هاسيد تل اا ، بار ، ي. ، گاار و ... 

 ار هدرداري مجنر اخذ وماننب. 

 هدرداري با رمانت ومشد جامع هدر ساري و ست بد اخذ مجنر اقبام مي ومانب .  _2

مجانر بررساي  د كاار ب ات ي باد منااا  و وانعع وخاتمادر مجنراد صادره باناب ماما ذكار جائنااد رماا  هارو

 وتعننا هند همچننا ذكر هند كلند م ائل انمني مربنطد بد مدبه مجنر گنروبه است . 

تما  بانر باد يسا ايت ناا سااخمجنر گنروبه متعداب اسات هار گنواد خراباي ورنااوي را كاد در امار اقاباماد ما _3

نر ذكرهاابه اساات بااا وهااارد هاادرداري و مجاا در معااابر مماانمي وارد مااي ينااب در ماابد متناسااسي كااد

 ومنده وبد حايت اويند در يورد. دستنرايعمل مربنطد ترمنش

در صاانرتي كااد بااراي مجاانر گنرواابه اميااا  تاارمنش ي  وساهااب هاادرداري مجااار اساات بدااا  خاابماد ي  را بااد  _4

 بد هن ام صبور مجنر وصنل ومانب.هر  ذنل م اسسد و

ف
دي

ر
 

 شرح
جهت شهروندان 

 )ريال(

ادارات  جهت

 )ريال(

 1 330 000 485 000 د .سال باش 5تا ساعت كه عمر آن  40بابت هر متر طول آسفالت با عرض  1

 850 000 365 000 باشد به باالسال  5ساعت كه عمر آن از  40بابت هر متر طول آسفالت با عرض  2

 310 000 250 000 متر(سانتي 40)هر متر طول با عرض  هر متر موزائيك فرش 3

 310 000 245 000 متر(سانتي 40)هر متر طول با عرض  هر متر بتون 4

 370 000 310 000 متر(سانتي 40)هر متر طول با عرض  هر متر آجر فرش 5

 250 000 120 000 زيرسازي شده هر متر حفاري در پياده روهاي  6

 200 000 60 000 دههر متر حفاري در پياده روهاي زيرسازي نش 7
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بااد  %5ساااوت  60ساااوت بنشااتر هااند تااا  40: الرم بااد ذكاار اساات  ناوچااد ماارك يساا ايت هاايافي ار 1تسصااره

 قنمت اويند امافد خناهب هب.

 بد قنمت اويند امافد خناهب هب. %8ساوت امافد هند  60:  ناوچد مرك يس ايت هيافي ار 2تسصره

 

ي اوجااام پااذنرد، بانااب يب نااري و جمااع :  ناوچااد يساا ايت م اال تنسااا دساات اهداي اداري و نااا اهاانا3تسصااره

 يوري خاكداي ماراد تنسا افراد اوجام هند.

سااوتي متار مرباع م ااحت در نان مياا  يسا ايت  50و مانارد مشاابد تاا حاب  . . وصب ساتن  بار  ، _4تسصره

هيافي معادل بناب هااي نان متار طانيي جاباول وانه م اساسد ماي گاردد. همچنانا بابات وصاب دكال هااي 

 ر  و سانر ت سن اد معادل  دار برابر نن متر طنيي جبول فن  م اسسد مي گردد. ب ،منابراتي 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه
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 با سمه تعالی

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 با سالم واحترام

با مجنر  بنش هدر ( ممننع مي باهب و بانهيافي و ح اري در كل )م بوده خبماتي و حرنيد يس ايت نوهر بد ا       

 اد يس ايت مي باهب و مرمت كاوايداي ح اري نرد و ار طرفي  ن  هدرداري خند فاقب ت سنهدرداري اوجام پذ

ا  نح هدر ار متمامل بابت صبور مجنر ح اري در سطنشنداد مي گردد كد مسايغ ذنادي در بر دارد  پنند هاي رنها

 وصنل گردد./

 

 شرح خدمات ردیف
 )ریال( مبلغ

 اداری شخصی

 90 000 40000 مجوز حفاری در مسیرهای خاکی  به ازاء هر متر طول 1

 310 000 180 000 مجوز حفاری در مسیرهای آسفالت به ازاء هر متر طول 2

 200000 85000 مجوز حفاری در مسیرهای بتونی 3

 250000 120000 مجوز حفاری در مسیرهای موزائیک فرش  4

 270000 100000 مجوز حفاری در مسیرهای آجرفرش 5
 

ن فرش ئنرهاي ح اري هبه يس ايتد ، بتنوي و منارن:الرم بد ذكر است ح اري بد متر طنل بنده و مرك م 1تسصره 

 ساوتي مترتجاور وينب. 50ار 

ساوتي مترتجاوركنب بد ارا   50ن فرش ار ئنح اري هبه يس ايتد ، بتنوي و مناررهاي ن:  ناوچد مرك م  2تسصره 

 ب .نهر متر ، دو متر طنل م اسسد خناهب گرد

ري م ل ح اري خناهنب بند يذا نوري ونايد هاي ساختماوي و يب يربا من ف بد جمع ن: دست اهداي ذ3تسصره

ري م ل ح اري ممبور وساهب هدرداري با ناختماوي و يب ربا جمع يوري ونايد هاي سن ناوچد براي دست اه هاي ذ

 ا امنر خناهب بند . نند تمام هبه مجار بد اوجام انافت هاندر

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه
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 با سمه تعالی 
 

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 

 (   P*S*N *75.0%عوارض نصب و احداث سايه بان متحرك در معابر :  ) نحوه محاسبه

 ( لعداد سال محاسبه خواهد بود. Nمنظور از )

 ( ارزش روز ام،ك كه از طريق كارشناس رسمي اخذ شده است.Pمنظور از )

اندازه سه چرارم عرض پياده رو  نصب هرگونه سايه بان  بايد بدون پايه بوده و ميزان پيش آمدگي سايه بان حداكثر به:1لبصره 

 باشد.

استفاده ار فضاي پياده رو براي مغازه هاي كه از سايبان استفاده مي كنند درسطح معبر به ازاء هر سال بايد پرداخت :  2لبصره

 .شود 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه
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 با سمه تعالی 

 

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 و خدمات شهریهزينه خدمات آتش نشانی و خدمات ايمنی 

 

 مبلغ شرح ) مساحت ( ردي 

 ريال12000 به ازاء هر متر مربع مسكوني  1

 ريال18000 ها ساير كاربري لجاري و به ازاء هر متر مربع 2

 ريال24000 ساختمانراي مرلفع باالي همك  به ازاي هرمترمربع زيربنا لا دو طبقه  3

 ريال 30000 ساختمانراي مرلفع باالي دو طبقه به ازاي هرمترمربع زيربنا 4

             بالوجه به ضع  بنيه لجريزات و ماشين آالت آلش نشاني هزينه كرد عوارض صرفاً به مصرف خريهد ماشهين آالت و لجريهزات     

 آلش نشاني برسد.

 برائ خدمات آلش نشاني در قبوض نوسازي و عمران شرري هحاظ گردد.-

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه
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 با سمه تعالی 
 

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 یوجوه پرداختی دروجه شهردارهزینه خدمات ناشی از استرداد 
( : مودياني كه نسبت به پرداخت هزينه پروانه ساخت و غيره اقدام مي نمايند و از درخواست خود انصراف داشته 1لبصره )

با لنظي  صورلجلسه با  اس،ميهي باشند چنانچه برابر ضوابط و مقررات امكان برگشت وجه واريزي وجود داشته باشد شرردار

نسبت به عودت مبلغ مابقي عوارض و خدمات . ماهك به جزء هزينه پذيره مسكوني و عوارض آموزش و پرورش مي لواند 

 پرداختي اقدام مي نمايد . 

 .:  چنانچه وجه برگشتي به دهيل اشتباه لوسط كاركنان شررداري باشد هزينه اي دريافت نخواهد شد2لبصره 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه
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 با سمه تعالی 
 

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 یشهردار 100و77تشکیل پرونده وطرح پرونده ها در کمیسیون ماده تعرفه بهاء خدمات 

هاي شررداري براي لشكيل و لبصره : وجوه مصوب شده در اين لعرفه به منظور لأمين بخشي از هزينه 

 رسيدگي پرونده در كميسيون هاي مربوطه لعيين ووصول مي گردد.

 ریال 400 000              هر پرونده 100کمیسیون ماده 

 ریال  400 000              هر پرونده  77کمیسون ماده 

 ریال اخذ خواهد شد. 850000کمیسیون مبلغ بابت هر اعتراض به رای کمسیون جهت ارجاع پرونده برای بار دوم به 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه
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 با سمه تعالی 
 

 می شهر اسالمیهرياست محترم شورای اسال

 با سالم و احترام 

قاااون  ماابنرنت پ ااماوب هاننااد هاااي ماابنرنت پ ااماوب امااش ار جمااع يوري ، حماال و دفااا  8در اجااراي ماااده 

 26بدباهاتي پ اماوب هاااي ساطح هادر بااد هار  ذنال  پنشاانداد ماي هاند . خناهشاامنب اسات در اجاراي بنااب 

مي قاااون  تشااينالد و ااانف و  اوتناباااد هاانراهاي اسااالمي كشاانر بررسااي و مصاانبد هاانراي اسااال 71ماااده 

 هدر را ابالغ فرمائنب. 

 360000مسلااغ ماهناوااد  كااد در م اابوده خاابماتي هاادر اسااالمند قاارار دارواابطح هاادر سااكلنااد منااارل ار  _1

 )هانند پ ماوب( بد مسلغ منارك ونساري امافد و وصنل گردد.بابت  رنال

 رنال  400000 سايناودار هر واحب تجاري با پ ماوب كش -2

و غنااره ماهناوااد مسلااغ -قصااابي–خناربارفروهااي  –ار هاار واحااب تجاااري بااا پ ااماوب متنسااا ماونااب خناااطي -3

 رنال وصنل گردد. 430000

رواا  –تعمنرگاهدااا –صااافياري –ساانپرماركت  –ار هاار واحااب تجاااري بااا پ ااماوب رناااد ماونااب رسااتنراودا -4

يرانشاا اهدا وغنااره ساااالود مسلااغ  -مناانه فروهااي هااا -ب ااتني فروهااي –ننچااال ساااري  –يمناااي خااندرو 

 رنال وصنل گردد./ 600000

     000/1000مسلاغ  سااالودوهاانر ي   و كارگاه هاي تنينب تنر د بلنه ، منرائنن ، يها فروهي كلي ، قايي هنني _5

 و هركت گاودارا  رنال 

 رنال  2 500 000مسلغ ساالود مركا بدباهتي ، درماوي  _6

  رنال 4000 000مسلغ  ساالودمدس اد امتساري مجار و باون ها  _7

 رنال 3 700 000 ساالود مشابدو صنبو  قرك اي  ند و سانر منارد سانراداراد  _8
 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه
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 با سمه تعالی

 اسالمی شهر اسالمیه  رياست محترم شورای

 با سالم واحترام 

وطاار بااد اننيااد تنلنااد و تجمااع ربايااد هاااي ساااختماوي بااد هن ااام تنرنااب ساااختما  هاااي قاابنمي و مصااايح 

ساااختما  بااد هن ااام تجبنااب واحااباه بنااا در معااابر مماانمي مااالوه باار مناااطراتي كااد بااراي مااابرنا و وسااائا 

ري جداات وهافاات و حتااي يساانب بااد اهااناي وارد مااي يورد وملنااد بااد همااراه دارد هاننااد هاااني را بااد هاادردا

 پنشنداد مي گردد. 

تجمع هر گنود ربايد و مصاايح سااختماوي بانز ار دو متار مرباع كمتار فصاا در صانرتي كاد مايان باد اخطاار  _1

 قابل وصنل است .  رور بد طنل اوجامب معادل مسلغ ذنلهدرداري تنجد ونمنده وبنز ار نن 

نري و حماال ونايااد ساااختماوي تنسااا هاادرداري بااد اراي هاار ساارون  ون ااا  واواات جمااع يوري ، بااارگ _2

 رنال 850000مسلغ 

                 جماااع يوري ، باااارگنري و حمااال وناياااد سااااختماوي تنساااا هااادرداري باااد اراي هااار كاااامنن   _3

 رنال  000/450/1مسلغ 

 

 علی خطیب          

 شهردار اسالمیه
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 با سمه تعالی

 شهر اسالمیه  اسالمی رياست محترم شورای
 

 با سالم واحترام 
 

هاننااد هاااي مرباانم بااد حماال ، ت  اانل و دفااا امااناد در هاادر اسااالمند بااد هاار  ذناال پنشاانداد مااي گااردد 

قاااون  تشااينالد ، و ااانف و اوتناباااد  71ماااده  26خناهشاامنب اساات بااا تنجااد بااد اختناااراد واهااي ار بنااب 

 مائنب . هنراهاي اسالمي كشنر بررسي و مصنبد هنراي هدر را جدت اجرا  اويند بد هدرداري ابالغ فر

 

 شرح رديف 

 محل آماده سازی شده 

 1 500 000 سال  10تا  1اط ال ار  1

 1900 000 سال بد باال  10ار  2

 بابت هزينه تغسیل :

 مبلغ) ريال( شرح رديف

 450 000 سال 5تا  1اط ال  1

 600 000 سال 10سال تا  5ار  2

 1000 000 سال بد باال 10ار  3

 بابت هزينه حفر قبر : 

 مبلغ) ريال( شرح رديف

 450 000 سال 5تا  1اط ال  1

 550 000 سال 10سال تا  5ار  2

 850 000 سال بد باال 10ار  3

 بابت هزينه وبلوکه سیمان قبر : 

 مبلغ) ريال( شرح رديف

 500 000 با باالسال  10ار  2

 ش فروش مقبره : پی

 مبلغ) ريال( شرح رديف

 000/000/100  رمنا ممسره 1
 

 

 

 ريال وصول گردد . 000/200/1: بهابت دفن هر نفر در داخل مقبره از يك نفر بيشتر به ازاء هر نفر مبلغ 1لبصره 

 ريال اخذ خواهد شد. 40000: بابت نصب سنگ قبر با مصاهح مبلغ 2لبصره 

 ريال وصول گردد . 000/200ازاء هر نفر مبلغ : بابت جمع آوري خاكراي مازاد و نظافت اطراف قبر به 2لبصره 
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 ينه آمبوالنس : زه

 مبلغ) ريال( شرح رديف

 35 000 هانند يمسنالو  در داخل هدر اسالمند هر سرون   1

 350 000 هانند يمسنالو  ار اسالمند بد فردوس هر سرون   2

 20000 )هر كنلنمتر خاكي(هانند يمسنالو  خارج ار هدرستا  رفت وبرگشت  3

 15 000 )هر كنلنمتر يس ايت(هانند يمسنالو  هر كنلنمتر خارج ار هدرستا   4

 و خارج ار هدرستا در داخل هدرستا   هانند يمسنالو   5

 800 000 كنلنمتر 15تا فاصلد 

 1000 000 كنلنمتر 30تا  15ر ا

 120 0 000 كنلنمتر 70تا  30اؤ 

 

 هانند هاي فن  م اسسد مي هند  %60امناد بنز ار نن و ر باهب ) تا  دار و ر ( بابت هر و ر 

 م اسسد مي گردد .  300 000هانند و دباري در سرد خاود بد اراي هر هساود رور مسلغ 

تسصااره :  ناوچااد و دااباري مناات در سااردخاود كمتاار ار ناان هااساود رور باهااب هاننااد ناان هااساود رور م اسااسد 

 خذ مي گردد. وا

اخااذ  رنااال250000پار ااد ساا نب ك نااي مسلااغ رنااال و باباات  50000 سصااره : باباات هاننااد پالسااتنن هاار و اارت

 خناهب هب.

 رنال اخذ خناهب هب. 700000تسصره : بابت اقالم مصرفي امش ار پنسد ، سبر و كافنر و غنره مسلغ 

 اخذ خناهب هب.رنال  15000000مسلغ  تسصره: بابت پنز فروش جا  قسر در م ل يماده ساري هب 

 
 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه
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 با سمه تعالی

 شهر اسالمیه   اسالمی شورایمحترم  رياست

 با سالم و احترام 

واقاع در طار  هااي دويتاي و هادردارندا مااده واحاب قااون  تعنانا وماعنت امااله  4با منانت باد تسصاره        

( ممارا  و يمااده سااري اراماي در م ابوده تنساعد و ممارا  هادر ار تعداباد ماايينا اماش 1367مصن. ساال )

ري ارامااي را حمنمااي و حمانقي اساات ار طرفاي بااد دينال تعاابد ماايينا ممنماااه هادرداري يماااده ساا ار اهاناي

 اي مربنطد بد هر  ذنل وصنل گردد.اوجام مي دهب ممرر گردنب هانند ه

در هر ومطد ار هادر كاد تااكنن  يمااده سااري اماش ار جابول گاذاري ، رنار سااري معاابر و يسا ايت صانرد -ايف

داري و رفتد اسات و برابار واماد هااي هادرداري در ي  م ال اقابام ممراواي اوجاام گنارد ابتابا كارهناساا  هادر

اررنااابي و بااد و ااست اماااله و مناااا  مليااي كااد در اختنااار اهااناي قاارار دارد  ماااهنهاننااد هاااي مربنطااد را دق

هاننااد هاااي ي  را وصاانل ومانااب . در صاانرد تماماااي مااايينا و تمساال هاننااد هاااي مربنطااد اوينناات بااا ي  

ر صانرد داهاتا امتساار و منطمد خناهب بند . مامناه هادرداري مجاار اسات باد منهانر هميااري باا هادرووبا  د

 )سي( درصب هانند هاي مربنطد را تمسل ومانب . 30منافمت تا 

.: هاننااد تاارمنش ار يوجااا كااد بااد هن ااام هاار گنوااد صاابور پرواوااد ساااختماوي باار اماار پااي كنااي و حماال مصااايح 

 ساختماوي بد معابر يسنب وارد مي ينب ممرر گردنب ار مايينا مساي ي بد هر  ذنل وصنل گردد . 

رنااال   430 000ار كلنااد معااابر يماااده ساااري ار وصااف معااابر در باار معساار طسااه مسلااغ كارهناسااي هاابه  _ ج

  )اجراي جبول رنرساري يس ايت( وصنل گردد .

اوجاام وشابه اسات مانارك  تسصاره : در كلناد معاابري كاد يمااده سااري كامال هاامل جابول گاذاري و يسا ايت

ق اامتي ار يماااده ساااري اوجااام و هناانر يساا ايت و ردناابه و نااا در مناااطمي كااد  و بنااب )ج( وصاانل مااي گااردد

ماذكنر قابال وصانل اسات. الرم باد ذكار اسات  مانارك %50درصاب يسانب دنابه اسات  50يس ايت ي  بانز ار 

 بنب )ج( وصنل خناهب گردنب. %60در بافت هاي فرسنده كد بنناهنب پرواود ساختماوي درنافت وماننب، 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه
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 با سمه تعالی 

 

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه 

 

 با سالم واحترام 

نشانداد ماي گاردد ل خابماد ارائاد هابه تنساا هادرداري پبا تنجاد باد طار  خاند ك ااني هادردارندا ودر قساا

كااد بااا تنجااد بااد اننيااد هاادرووبا  جداات در اختنااار گذاهااتا ياانارم  ذناال بااد هاادرداري مراجعااد وماانده 

 ودرخناست مي كننب يذا خناهشمنب است با وصنل بدا  خبماد بد هر  ذنل منافمت فرماننب: 

 رنال  60000             كراند تنتد هاي يهني روراود   _1

 رنال  70000              بي روراود  كراند تنتد هاي  ن_2

 رنال 400000               كراند دست اه ونسره روراود   _3

 رنال 600000                        ند بتنور روراود    كرا_4

 رنال  90000           35×50فروش بلنكد كلد قنبي  _5

 رنال  90 000                          فروش بلنكد گلباوي_6

 رنال 100 000                       45×50فروش بلنكد _7

                  رناااال / جااابول دو طرفاااد 600000رووبا  و هاااركت هاااا : جااابول تااان    دجااابول كشاااي جدااات هااا_8 

 رنال  1200 000

 

 ضمناٌ فروش شن باستناد تعرفه ابالغي سازمان صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.
 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه
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 با سمه تعالی

 می شهر اسالمیهرياست محترم شورای اسال

 با سالم واحترام

قاااون  هاادردارندا ) تسصااره ناان (  سااب معااابر مماانمي و اهاا ال پناااده رو و اساات اده غناار  55بااا تنجااد بااد ماااده 

ماي باهاب كاد هادرداري باراي رفاع ي  اقابام ماي وماناب . ياذا  دن ار ممنانعراي ك اب و ناا هار منانا  مجار ب

 مي گردد مسايغ ذنل وصنل گردد: دجدت جسرا  هانند هاي مربنطد پنشندا

 

 مبلغ) ريال( شرح رديف

 100000 بابت سب معسر تنسا دست فروها  سنار بد اراي هر واوت براي مبد نن رور 1

 250000 بد جمع اوري سب معسر ) امنال ( اقبام ومانب در هن ام استرداد امنال هدرداري و ستصنرتي كد ممرر گردد در  2

 6000 مسلغ وصنيي بد اراي هر هب اوسار داري 3

 80000 دست روش سنار روراود  4

 60000 دست روش سنار ) گاري ( روراود   5

 150000 روراود  در داخل هدردست روش سنار ) كامننوت ( 6
 

 معه بازار : ج

 ريال   مبلغ  شرح رديف

 200000 )حجا.( اغرفد هاي وس 1

 180000 ار )م اف و انثار(غرفد هاي كن 2

 150000 مننه فروها  3

 180000 واوت 4

 180000 ون ا  5

 200000 خاور 6

 250000 كامنن  7

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه
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 باسمه تعالی

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 با سالم و احترام

 پيشنراد مي گردد بابت هزينه براء خدمات كشتارگاه مباهغ ذيل وصول گردد :

 

 
 مبلغ )ريال( شرح رديف

 35000 هزینه حمل هر الشه گوسفند 1

 25000 هزینه سردخانه به ازاء هر رآس گوسفند 2

 40000 هزینه ذبح هر راس گوسفند  3

 300000 هر الشه گاو و شتر حملهزینه  4

 200000 هزینه سردخانه به ازاء هر راس گاو و شتر  5

 300000 هزینه ذبح هر راس گاو وشتر  6

 

 

 

 علی خطیب

 شهردار اسالمیه
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 باسمه تعالی

 رياست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه

 با سالم و احترام

هزینه های مربوط به مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری  9/3/96مورخ8427باستناد نامه شماره 

 صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافری و باری بشرح ذیل پیشنهاد می گردد./

 

 

 

 کاربری ناوگان
حداقل هزينه صدور پروانه فعالیت 

 ناوگان )ريال(

حداکثر هزينه صدور پروانه 

 )ريال( فعالیت ناوگان 

 مسافری

 500 000 250 000 نفر15ظرفیت حداکثر

 1 000 000 500 000 نفر26تا16ظرفیت بین

 1 500 000 750 000 نفر27ظرفیت باالی 

 باری

 500 000 تن 5/3زیر

 700 000 تن6تن  تا  5/3بین

 1 000 000 تن6بیش از 

 2000 خدمات صدور باربرگبهائ  باری

 

 

 

  علی خطیب

 شهردار اسالمیه

 

 هزینه صدور پروانه می باشد. %50ضمناٌ هزینه تمدید پروانه های فعالیت و اشتغال ناوگان باری و مسافری معادل 
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